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Panduan Untuk Penulis Artikel

Jumal EKOMA @konomi,
Manq'amen dan Akuntansi) merupa-
km terbitan berkala atau periodikal
smber informasi dan pengetahuan
ilmiah yang sangat penting bagi
masyarakat yang berkecimpung datam
kegiatan bisnis maupun ilmu
peagetahuan. Jumal ini diterbitkan 2
(dua) kali dalam satu tahun yaitu
stiap bulan April dan Oktober.
Pinpinan Redaksi hanya menerirna
nad.eh asli yang belum pemah
dipnblikasikan di dalam maupun di
lw negeri Artikel dapat lerupa llasil
Pmlitian Lapangan, Hasil Kajian
Pl$tak4 dan Hasil Kerja
Pengembangan (Proyek).

Naskah dapat ditulis dalam bahasa.
Indmesia atau bahasa Inggris dengan
gaya bahasa efektif dan akademis.

Kelentuan umum
l- Naskah dicetak pada kertas folio
A4 ( ukuran 21 X 29,7 cm ) 6-12 hal.
2- Judul hendaknya singkat, men-
ccrminkan isi dan dapat dipakai
sebagai deskriptor. Hindari pemakai
a singkatan, akronim, simbol, kode
d'n formula yang tidak umum
dtguaakan. Judul sebaiknya memuat
variabel yang diteliti. Pada umumnya
jrdul penelitian disusun dengan cara
memenggal kata tanya rumusan
nalah. Judul laporan kasus atau
bukan penelitiaq pada umumnya
b€rsifat indikatif, artinya merujuk
pada pokok pernbahasan dan bukan
menpa.kan kesimpulan.
3. Semua artikel hendaknya disertai
Sst'ak dalam bahasa yang sama
ddgan bahasa artikel. Abstrak sedapat
nungkin diberikan kata kunci dengan
parkanan khusus pada istilah yang
dah disetujui.
.tl- Menggunakan huruf kecil
dengan ukuran karakter 12.

5. Setiap artikel h.arus dilengkapi
dengan daftar pustaka atau rujukan.
6 Bahan acuan yang digunakan tidak
melebihi l0 tahun.
7. Penulisan bahan rujukan dalam
teks dan teknik penyuntingan
menggunakan sistim nama*tahun
(sistem Harvard).
Contoh :
a. Bila pengarang satu orang.
tufai ( 1995 ) menyatakan ...
Penulisan merupakan . . .( Rifai, I 995)
b. Bila pengaran 92 orang.
Nampiah dan Rifai (1993)
mengatakan - ..
Penulisan merupakan ...( Nampiah
dan Rifai, 1998).
c. Bila pengarang > dari 2 orang.
Rifai et.al. (1995) ...
Penulisan merupakan ... (Rifai et.al.,
1995 ).
d. Bila merujuk dari 2 sumber
atau lebih, ditulis oleh pengarang
yang berbeda.
Nampiah (1998) dan Rifai (1990)
berpendapat ...
Penulisan merupakan ... (Nampiah,
1998; Rifai, 1990 dan Ahmad, 1992).
8. Bila kutipan kurang dari 40 kala :

ditulis di antara tanda kutip ( " ... * )
sebagai bagian yang terpadu rlalam
teks utama, dan diikuti n:rma
pengarang dan tahun.
Contoh :

Soebronto (1990) menyimpulkan "ada
hubungan yang erat antara faldor
sosial ekonomi dengan kemajuan
belajaf'.
... adalah "ada hubungan yang erat
antara faktor sosial ekonomi dengan
kemajuan belajar" (Soebronto, 1990)
9. Bila kutipan 40 kata atau lebih:
ditulis tanpa tanda kutip, terpisah dari
teks utam4 dimulai pada ketukan ke-6
dari garis tepi sebelah kiri, dan
dengan spasi tunggal.
Contoh :



Sutrisno (2001) mendifinisikan
likuiditas sebagai berikut: Likuiditas
adalah kemarnpuan perusahaan untuk
membayar ....... ( Sutrisno,200l).

Ketentuan khusus
L Petunjuk penulisan ilmiah
laporan penelitian.

Tulisan ilmiah lapomn perrclitian,
merupakan tulisan ilmiah dari suatu
hasil penelitiaq baik kualitatif,
hnntitatif maupun hiangulasi, yang
secara umum memuat hasil uji
kebenaran rasional dengan data
ernperis atau eksplanasi dari suatu
fenomena yang menarik untuk diteliti
sehingga memperoleh kebenaran, baik
koherensi maupun korespondensi-

Naskah hasil penelitian hendaknya
disusun menurut .sistimatika sebagai
berikut :

lJudul, hendaknya menggambarkan
isi pokok tulisan secara ringkas dan
jelas, ditulis dalam bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris. Judul terdiri dari
maksimal 12 kata. Ringkasan judul
yang tidak lebih dari 40 karakter
hendaknya j uga disertakan.
2.Nama-nama Penulis, disertai
catatan kaki tentang profesi, instansi
tempat penulis bekerja dan alamatnya
dengan jelas.
33bstra\ ditulis dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris, tidak
lebih dari 250 kat4 dan merupakan
intisari seluruh tulisan, meliputi : latar
belakang, f.rjuarq metode, hasil dan
simpulan. Dibawah abstrak disertakan
3 - 5 kata kunci ( key words ).
4.Pendahuluan, meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah
serta tujuan penelitian dan manfaat
penelitian, hipotesis bila diperlukan.
S.Metode, harus dijelaskan selengkap
mungkin agar peneliti lain dapat
melakukan uji coba ulang atau
menindak lanjuti. Acuan (referensi)
diberikan pada metode yang
kurang dikenal.

6.Hasil, dikemukakan dengan jelas
bila perlu dengan tabel, ilustrasi
(gambargrafrJ<,diagram) atau foto.
Hasil yang telah dijelaskan dengan
tabel atau ilushasi tidak perlu
diuraikan panj ang- letrar dalam teks.
Garis-garis vertikal dibuat seminimal
mungkirL agar memudahkan
penglihatan. Persamaan matematis,
dikemukakan dengan jelas. Jika
simbol matematis tidak ada pada
word proccesor dapat ditulis
menggunakan pensil atau pena
dengan hati-hati. Kalau perlu beri
keterangan simbol dengan tulisan
tangan (pensil tipis). Angka desimal,
ditandai dengan koma untuk bahasa
Indonesia dan titik untuk bahasa
Inggris. Tabel, ilustrasi atau foto,
diberi nomor dan diacu berurutan
dengan teks, judul ditulis dengan
singkat dan jelas. Keterangan
diletakan pada catatan kaki, tidak
boleh pada judul. Semua singkatan
atau kependekan harap dljelaskan
pada catatan kaki.
T.Pembahasan, menerangkan hasil
penelitian, bagaimana hasil penelitian
yang dilaporkan dapat memecahkan
masalah, perbedaan dan persamaan
dengan penelitian terdahulu serta
kemun gkinan pengembangannya.
8.Kesimpulan dan saran, diletakan
pada bagian akhir pembahasan.
9.Ucapan terima kasih, dapat
ditujukan pada semua pihak yang
membantu bila memang ada dan harus
diterangkan sejelas mungkin.
Diletakkan pada aklir naskal;
sebelum daftar pustaka.
l0.Daftar Pustaka, disusun menurut
sistim Harvard.

Contoh penyuntingan sistim
Harvard-

Buku atau monogram.
Danin S, 2002. Menjadi Peneliti
Kualitatif. CV Pustaka, Cetakan 1,
Bandung.



Mara*i HMS. 2000. Pedoman
Penulisan Karya Ilrniah. - Edisi
Keempat Universitas Negeri Malang

Majalah.
Rrkmo M., 1997, Penulisan Hasil
Penelitian Dalam Jumal Ilmiah. Jumal
&do Restorasi.

Disertasi atau Tesis.
Drnnington DJ, 1984. The
Development and Sbrdy of Single-
Cell{loned M€ta Stazing Mammary
Ttmtor Cell System in the Rat.
Dsertation, University of Londog
England.
IL Petunjuk penulisan ilmiah
tinjeuan pustaka.

Tulisan ilmiah tinjauan pustaka,
merupakan tulisan ilmiah dari suatu
penelitian di perpustakaan, dengan
melalarkan kajian berbagai sumber
ilmiah yang ad4 dan dianalisis secara
rasional dan kitis sehingga
menemukan kesamaan persepsi
sebagai jawaban pertanyaan penelitian
atau bahkan rnenemukan masalah
baru yang layak diteliti lebih lanjut.

Naskah tinjauan pustaka, disusun
menurut sistimatika sebagai berikut :
judul, nama penulis, abstrak,
pendahuluan, telaah pustak4 pemba-
hasan yang diakhiri kesimpulan dan
saran, daftar pustaka.

ITI- Petunjuk penulisan laporan
kasus.

Tulisan ilmiah laporan kasus,
merupakan tulisan ilrniah dari suatu
laporan penelitian kualitatif studi
kasus yang mempunyai keunikan,
yang perlu penjelasan atau peng-
ungkapan masalah kasus tersebut
untuk diteliti lebih lanjut.
Naskah laporan kasus disusun
m€nurut sistimatika sebagai berikut :
judul, nama penulis, abstrak, kasus,
tatalaksana kasus bila perlu disertai
lotq pembahasan yang diakhiri
dengan kesimpulan dan saran, daftar
pu.$aka.

trustrasi, dapat berupa gambar, grafik
atau diagram diberi nomor dan diacu
berurutan dengan teks.
Keterangan diberikan dengan singkat
dan jelas di bawah ilustrasi (tidak
dalam ilusrasinya). Foto berwama
harus kontras, tajam, jelas dan di atas
kertas mengkilap Ukuran terkecil
adalah 125 x 195 mm-

Ketentuan lain
Naskah diketik dengan program MS
Word XP, dan yang asli dikirim ke
Redaksi disertai dengan CD.
Naskah dapat diedit redaksi tanpa
mengubah isi untuk disesuaikan
dengan format penulisan yang telah
ditetapkan. Naskah yang telah
diterima beserta semua ilustrasi yang
menyertainya menjadi milik sah
penerbit, serta tidak dibenarkan untuk
diterbitkan dimanapun baik secara
keseluruhan atau sebagian, dalam
bentuk cetakan maupun elektronik
tanpa ijin tertulis dari penerbit. Semua
dat4 pendapa! atau pemyataan yang
terdapat pada naskah adalah
merupakan tanggung jawab penulis.
Penerbig dewan redaksi, dan seluruh
staf Jumal EKOMA tidak
bertanggung jawab atau tidak bersedia
menerima kesulitan maupun masalah
apapun sehubungan dengan
konsekuensi dari ketidak akurataa
kesalahan data, pendapat maupun
p€myataan.
Sistimatika Jurnal Ilmiah

Laporan Penelitian :
Judul
Abstrak
Kata Kunci
Pendahuluan
Metode
Hasil Penelitian
Pembahasan
Ucapan Terimakasih (jika ada )
Daftar Pustaka



Stndi Pustaka
Judul
Ab6fak
Kata Kunci
Pendahuluan
Telaah Pustaka
kmbahasan
Llcapan Terima Kasih ( jika ada )
Daftar Pustaka

Laporan Kasus
Judul
Abstrak
Kara Kunci
Pendahuluan
Talalaksana Kasus
Pernbahasan
lJcapan Terima Kasih (jika ada )
Daftar Pustaka
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KEWIRAT'SAEAAN DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI V'. DIERAKOMPETISIGLOBAL
(Suatu Kajian Tentang peran pT Sebagai KunJUoiil frl"o""t"t Wirausaha)

Muchtar Yunus
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar

ABSIRAK
Ket€rpurukan ekonomi yang melanda negara kita dengan sebutan krisisekononri pada tahun 1997 adaiah pegafurrrn pufri?yng-ianlat uertrarga sehinggaselalu terasa segar dalam ineatan iit4 Uur*un .u_puii"t .Lg inl mempengaruhikita dalam pengambilan kepitusan.

- Bagi pemerintah' kisii tersebur memang menyadarkan untr:k rnenata kembalis.islern ekonomi yang diialankan selama ini ;""c;-k"l;.pi*an pada dunia usahadan fudustri berskala besar dengan peran p"ig"ra"lii#l"h para konglomerar.Dunia usaha/Industri yang berskala U"iu. t".nuti tiJJ riiun t"rrruaup daya tahanaty..neybahan dan gejolalg sehingga -"nghan"ork"n s"Jip"r"Lono_ian, sosial,politilg dan dunia usaha

laqr Perguruan Tinggi berfreran strategis membantu pemerintah dalammeningkatkan kemandirian lan {afa ,aiig Uung"f 
- 
metalui pendidikankewirausahaan yakni menanamkan ur-t t 

"*i*'urJu.i-,iun mencetak wirausahaatau enterpreneur secara berkelanjutan. Begitu banyaknya perguruan Tinggi diIndonesia dan ratusan ribu lul,,san yang se.gera terjun ke dalam masyarakat setiaptahun. Mestinya r-atusan ribu tutu*n r!.gu"*un TGgi t*.;l* tidak menambah
iTl"h b-"* datam masyarakat, sebalildya d"rg*--;;;;;an krisis ekonomiters€but, luaran perguruan tinggi memiliki t"'_pJr"rii' aa",,, nemecahkanpenoalan nyata dalam masvaokaL sa4ana sebagai l;; pT ;n*_benar berperansebagai agent ofchange di dalam masyarakat demi masa depan bangsa.

Kata Kunci: Keterpurukan ekonomi, kewirausahaan, dan peran pT.

PENDAIIULUAI\
' Krisis multi dimensional yang
melanda negara kita lndonesia yang
tercint4 sejak tahun 1997 dan relatif
berlangsung lama, menjadi pengala_
man, pahit yang sangat berharga
kepada semua lapisan masyaraka!
ridak terkecuali. Mengapa tidak,
karena telah menghacurkan sendi_
sendi perekonomian, sosial , politik
dan dunia usaha. Tapi pada siii laiq
kenyataan di masyarakat memrnjuk_
kan bahwa dengan krisis tersebut adayang rnelihat sebagai sebuah
tantangan dan peluang bahkan

dengan laisis tersebu; membawa
hikmah dan pelajaran bagaimana
seharusnya mengelola dunia usaha
yang benar, mandiri, profesional dan
dan berdaya saing kuat yang tidak
rentang dengan perubahan dan krisis.
Bagi pemerintah, krisis tenebut telah
menyadarkan untuk menata kembali
sistem ekonorni Indonesia yang
dijalankan selama ini, khususnva
kebijakan-kebijakan ekonomi yang
berhub' 'ngan dengan dunia usaha.
Pada masa lalu strategi pembangunan
bertumpu pada upaya mengejar
p€rtumbuhan ekonomi yang besar
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perguruan tinggio yaag m€nganggur.
Hal 1'ang sangat mencemaskan la-lah
angka cenderung naik pesat dari
wal*u ke waktu. Dalam waktu enam

l*q -d.i fuustus 2006 hingga
Februari 2007, penganggur terdidik

"* *fry 66.578 orang (s,Bg yo),
artinya dalam setahun bisa mencapai
2V/o- I_ebih menyedihkan lagi bilakita mengikutkan kelimpok
peng4ggur terdidik yang setengah
mqganggur. pada bulan Februari
2@7 sudah terdapat 1,4 juta atau naik
26. % dibandingkan Februari 2006,
(Ciputq 2009).

Berdasar pafu uraian dan
penielasan tersebu! maka semakin
menarik rasanya untuk membahas
dalam artikel ini tentang masalah
kewrausahaan dan peran pe rguruan
trnggi dalam mencetak sadana
sebagai agent of change dalam
rdasyarakat demi masa depan bangsa.

KONSEP WIRAUSAIIA DAN
KE}YIRAUSAIIAAN

Istilah ..wirausaha- 
atau

"wiraswasta', berasal dari bahasa
Perncis Entrepreneur yang tru,rrtt
kontraktor. Asal katanya ialah
?nlreprenant yang berarti gia! mau
benr$ah4 berani, penuh petua langan,
oan. entreprcndrc yang artinya
undertakc. Istilah enterpr€;eur mulai
orpogmakan dalam bahasa lnggeris
tejak tahun 1978 dan dipahami
sebagai a conlracfor acting as
intemediary between capital and
Ip!4Riant Nugroho dalam Cipur-4
2009). Di Indonesia sendiri,
enterpreneur diterjemahkan sebagaientaprorir, pengusah4 dan
usabauran. Di lingkungan p€merin_
taha4 digunakan istilah wirausaha.

Richard Cantillon, ahli ekonomi
Perancis asal Skotlandia yang
pertama mempopulerkan istilah
entereprc!]eur pada tahun 1755
dalarn 'Essai Sur La Nature Du

Commerce en Genera!' menyatakan
enterpreneur ialah mereka yang
membayar hurga tertentu untuk
prcduk tertenhr, untuk diiual dengan
harga yang tidak pasri, ,u 1;tmembuat keputusan_keputusan
tentang- tpaya mencapai dan
memanfaalkan sumber_sumber daya,
dan menerima risiko berusaha (Riani
Nugrohodalam Ciputra, 2009). '

Pemairaman awal tentang
enterpreneur ini diikuti oleh pendii
teori ekonomi klasik Adam Smith.
Dalam "An Inqury Into The Nature
ord. _Ih" Wealth of the Nations,,,Smith memahami
entrepreneur *o"g"i Irralrrai"" #f
menciptakan suatu organisasi untuf
tujuan-tujuan komersial. En$erpreneur
bereaksi terhadap perubahan_
perubahan ekonomi, trahkan merekame4iadi agen' dari perubahan
ekonomi. Salah seorang pengikut
Smith, Jean-Babtise Suy yakin
enlerprehaur sebagai penentu dari

I:*j"lrref* dari suatu negara @iant
Nugroho dalam Cipua4 20b9).

Daiam Kamus Besar Bahasa
lndonesi4 istilah wirausaha dari kata
wira berani pahlawan dalam usaha
atau orang yang berani melakukan
suatu usaha- Arti kata kewirausahaan
atau entreprereurship menurut Tim- Kewirausaan UNS (1997) adalah
suatu kepribadian sikap kemampuan
berwmusaha atau kemampuan yang
unggul dalam menciptaian suatu
usaha

Berdasarkan Inpres l.{o. 4 Tahun
1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang
Cerakan Nasional Memasyarakatkan
dan Mern budayakan Kewirausahaarq
istilah ini. diartikan sebagai semangat
stkap perilafu dan kemarnple., upay4
mencan menangani usaha dan atau
kegiatan yang mengarah kepadaupaya mencari, menciptakan,
menerapkan cara k€da, teknik, da;
produk baru dengan meningkatkan



efisiensi dalam rangka memberikan
pelayanan yang lebih baik dan atau
memperoleh keuntungan yang lebih
besar. Menurut Ciptono ( I 999)
"etureprenewship is behavior that is
dynic, risk taking, creative, and

Wwth oriented" di mana orang yang
mempunyai perilaku tenebut sebagai
entrepreneur.

Berdasar pada penjelasan tersebut,
terkesan bahwa seorang wirausaha"
antara lain memiliki sikap *:reatif dan
inovatil memiliki kemampuan
menjalin hubungan antar sesama,

kemampuan berkomunikasi yang
cukup, tidak takut resiko, kemampuan
memecahkan masalah, dan pandai
memanfaatkan peluang usaha dari
hasil analisis fenomena yang
didapatkan di lapangan.

PERAN PERGT'RUAN TINGGI
SEBAGAI AI(TOR KI]NCI
MENCETAK WIRAUSAIIA

1. Mendidik Menjadi Wirausaha/
Enterepreneur
Mendidik dan mencetak para

mahasiswa me4ladi wirausaha atau
entorpreneur bukan peke{aan yang
mudah, karena bekal pengetahuan

teori kewirausahaan yang memadai
bagi pembelqiar atau para mahasiswa
hanya menghasilkan kecakapan
akademik yang keberhasilanny?r dapat

diukur dengan tingkat prestasi

akdemik @K). Ada hal yang lebih
utama adalah "knowhad' seperti
diungkapkan oleh Djalal (dalam
Cipuna, 2009) yaitu pembelajar atau
para mahasiswa harus dapat
berupaya menjelmakan suatu konsep
menjadi realitas, suatu peluang
menjadi hasil, suatu potensi medjadi
prestasi. Jadi para mahasiswa
diperlukan kecakapan-kecakapan
seperti yang dilakukan para enter-
pr:urar (to do), harus bisa mendorong
seseonmg berjiwa enttpreneur

sehingga dengan penuh keyakinan
memiliki profesi enaepreneur
(Ciputra, 2009).

Menurut hemat penulis, tidak ada
salahnya memperlaj ari sejumlah teori
kewirausalaan sebagai bekal
pengetahuan (fuowledge) yang
memadai, iir,arena sampai sekarang ini
kecakapan akademik dalam bentuk
ukuran IPK juga menjadi ukuran
dalam meraih peluang kerja di
Indonesia. Misalnya kajian mendalam
tentang beberapa teori kewirausahaan,
antara lain teori kewirausahaan oleh
Joseph Aloysius Schumpeter dengan
teori inovasinya" dan teori needs far
achivement oleh David McClelland.
Keeduanya adalah ahli dalam bidang
ekonomi pembangunan yang berhasil
meletakkan dasar-dasar pemikiran
tentang kewirausahaan. Bekal teori ini
dapat mempertajam kemampuan
analisis seorarig dalam hal kecakapan
akademik. Dari sudut pandang para
ahli apsikologi menyatakan bahwa
kesuksesan seseoftrng, termasuk
dalam kesuksesan dalam
berwirausaha tidak hanya ditentukan
oleh kecakapan akademik (IQ), tetapi
ditentukan pula oleh kecakapan
emosional (EQ) dari hasil penelitian
Goleman (1999), kecakapan spritual
(SQ) dari hasil penelitian Danah
Zohar dan Ian Marshall,(2002), dan
kecakapan Adversity (AQ) dari hasil
penelitian Stol! (2000).

Kajian teoritis seperti yang
diungkapkan tersebut adalah penting
dan tidak salah, namun masalah
utama yang mendesak sebagai
tantangan bersam4 termasuk
perguruan tinggi adalah angka
pengangguran terdidik luaran
perguruan tinggi semakin besar
jumlahnya dari tahun ke tahurl
sehingga kebutuhan mendesak adalah
mencetak wirausaha atau enterpreneur
yang memiliki kemampuan membuka
lapangan kerja bagi diri sendiri dan
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meqiadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademis dan
atau profesiornl yang dapat
menerapkarL mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuar;
teknologi dan atau kesenian sena

mempe*aya budaya nasional. Ada
lima jenis kegiatan yang ditawarkan
dalarn Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM) yaitu: 1) Empat
jenis PKM yang merupakan prog.am
kegiatan fisik yang diusulkan untuk
dibiayai yaitu: (l) PKM Penelitian
(PKMP),(2) PKM Penerapan
Tehologi (PKMT), (3) PKM
Kewirausahaan (PKMK), dan (4)
PKM Pengabdian Masyarakat
(PKI,ffvf). 2) Satu jenis PKM yang

merupakan program kegiatan
penulimn ilmiah dalam bentuk
mengajukan adikel ilrniah hasil karya
mahasiswa.
c) hogram Retooling, yaitu program
pelatihan tambahan bagi lulusan
petguntan tinggi un/under employed
grduate yang diseleng-garakan tahun
20a3 -2006-
d) Program Mahasiswa Wirausa-ha
(Sndent Enterprene ur P ro gram).

Program ini merupakan lanjutan
dari progmm-program sebe lumnya
untuk menjembatani para mahasiswa
memasuki dunia bisnis riil melalui
fasilitasi star-up busines. Kebijakan
dan program penguatan kelembagaan
yang mendorong peningkatan
aktivitas berwirausaha dan percepatan
perurmbuhan wirausaha-wirausaha
baru dengan basis IPTEKS. Hal ini
dimaksudkan untuk menfasilitasi para
mahasiswa yang mempunyai minat,
bakat, dan semangat berwiusaha
dengan basis IPTEKS, meliputi
pendidikan dan pelatihan kewira-
usahaan, magang, penyusunan

rencana bisnis, dukungan permodalan
dan pendampingan usaha.

Implementasi dari beberapa jenis
program tersebut di perguruan tinggi,

diharapkan dapat mengubah masa
depan bangsa, mencetak wirausa-
hawan atzu enterpreneur secara
berkesinambungan, dan akan
berdampak positif dalam mengatasi
penganggur terdidik yang semakin
besar j umlahnya di Indonesia.

KESIMPULAN
Berdasar pada uraian sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa pe
perguruan tinggi memiliki peran
strategis dalam menumbuh kembang-
kan s€cara berkelanjutan virus
kewirausahaaq dan mencetak wira-
usaha./enterpreneur untuk kepentingan
dirinya, dan masyarakat dalam
berpartisipasi mengubah masa depan
bangsa lndonesia.

Hal ini dapat terwujud, jika
segenap program pembelaj aran kewi-
rausahaan yang ada, diimplementasi-
kan dengan sungguh-sungguh, bukan
hanya memberi bekzl "knawledge"
yang mendalarq tetapi yang lebih
utama adalah "knowhaw" yang dapat
menghasilkan sarjana yang memiliki
kompetensi untuk berinovasi,
berimprovisasi, membaca situasi
secarz! riil, menangkakap ata'u

menciptakan peluang mengolah aset
membuat p€rencanaan yang kalkulatif
dan mencari solusi.

Hal inilah yang seharusnya diiiwai
oleh penentu kebijakan di perguruan
tinggi dan diimplementasi sebaik-
baiknya oleh semua komponen terkait
untuk mencetak wirausaha/enter-
preneur baru secara berkelanjutan di
perguruan tinggi.
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