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Abstrak : Entrepreneurship merupakan jawaban bagi Negara Indonesia untuk 

memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah 

sangat mendukung dengan terlaksananya gerakan kewirausahaan nasional. Universitas 

sebagai lembaga pendidikan menyambut dengan baik melalui berkembangnya 

pendidikan entrepreneurship. Seorang entrepreneur sejati ditempa melalui 

pengalaman, oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran yang dilakukan tidak 

hanya metode tatap muka atau praktik di 1 semester (2/3 sks), tetapi diperlukan metode 

pembelajaran yang berbasis  experiential learning yang berkesinambungan di semua 

semester hingga selesai kuliah.  Universitas Ciputra merupakan Universitas yang telah 

melaksanakan dan terus memperbaharui (inovasi) sistem   pendidikan 

entrepreneurship dengan pendekatan experiential learning yang berkelanjutan si 

setiap semester, sehingga melalui penulisan ini diharapkan bisa menjadi wacana atau 

masukan bagi penerapan pendidikan entrepreneurship. 
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Ir. Ciputra pada tahun 2014 menyampaikan 

bahwa “ahli sosiologi, David McClelland 

mengatakan sebuah negara membutuhkan 

setidaknya 2% wirausaha dari total populasi untuk 

mempertahankan pertumbuhan optimal 

perekonomiannya. Ini berarti bahwa Indonesia 

masih membutuhkan setidaknya 4,8 juta 

entrepreneur lagi” (Yeri, 2014). Pemerintah 

Indonesia telah menyadari bahwa  kewirausahaan 

sangatlah penting bagi pertumbuhan Negara 

Indonesia, hal ini terbukti dari munculnya gerakan 

kewirausahaan nasional yang bertujuan untuk 

“meningkatkan jumlah wirausaha yang kini baru 

sekitar 0,24% dari populasi menjadi sekurangnya 

1% dari populasi penduduk Indonesia 

pada tahun 2014” (perindustrian, 2012). Gerakan 

kewirausahaan nasional disambut dengan baik 

oleh kalangan akademik (perguruan tinggi) 

sehingga pada tahun-tahun terakhir ini hampir 

seluruh perguruan tinggi di Indonesia telah me-

nyelenggarakan pendidikan kewirausahaan.  

Pendidikan kewirausahaan di peguruan 

tinggi seringkali dilaksanakan di satu semester 

dengan beban sks sebesar 2-3 sks, tetapi  dalam 

pelaksanaannya sering terjadi permasalahan yaitu 

pendidikan kewirausahaan belum mampu 

mengubah pola pikir seorang mahasiswa menjadi 

pola piker atau semangat seorang wirausaha yang 

inovatif, tahan uji dan menciptakan lapangan 

pekerjaaan. Murtini menyampaikan bahwa 
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