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Abstrak : Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan
keluarganya dengan cara bekerja, entah sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha (mayoritas sebagai
karyawan). Banyak manusia dalam mencapai kesejahteraannya menggunakan cara-cara yang merugikan
manusia lainnya, padahal manusia dalam menjalankan kehidupannya akan mengalami perjumpaan kembali
dengan Penciptanya. Pencipta manusia tidak ingin manusia yang satu merugikan manusia lainnya. Memang ada
istilah homo homini lupus, yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya jika dipandang
menghalangi usahanya. Terkadang manusia lupa bahwa dia juga menyandang status sebagai makhluk sosial
yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Menumbuh kembangkan jiwa
kewirausahaan adalah salah satu pemecahan masalah karena jumlah wirausaha yang masih sangat sedikit di
Indonesia.
Kata Kunci : Kewirausahaan

Keberlangsungan

Pola Hubungan Antar Manusia
Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu
berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan
keluarganya dengan cara bekerja, entah sebagai

hidup

kelompok

biasanya

melalui waktu serta pengorbanan yang disediakan
para individu dari kelompok tersebut.
3. Collaterality Orientation,

memfokuskan pada

karyawan ataupun sebagai pengusaha (mayoritas

kelompok secara lateral yaitu anggota kelompok

sebagai karyawan). Banyak manusia dalam mencapai

dari individu yang paling dekat dalam waktu dan

kesejahteraannya

tempat.

menggunakan

cara-cara

yang

merugikan manusia lainnya, padahal manusia dalam
menjalankan

kehidupannya

akan

perjumpaan kembali dengan Penciptanya.
Kluckhon

dan

Strodbeck

(dalam

situs

memiliki

tujuan

demi

kepentingan individu.

mengalami
Menurut

Kelompok

Ketiga bentuk hubungan antar manusia
banyak terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal
demikian kurang baik jika terus berkembang karena

http://rajarayuprabawati.wordpress.com/page/2/)

dapat mengesampingkan keahlian serta pengalaman

terdapat 3 (tiga) cara untuk mengartikan hubungan

kerja manusia yang siap berkompetisi secara sehat.

antara manusia dengan manusia sebagai makhluk

Pola hubungan yang demikian tersebut tidak baik

sosial, yaitu :

untuk negara Indonesia yang memiliki beraneka

1. Individualism Orientation, orientasi ini ditandai

ragam

suku,

agama

dan

ras

karena

dapat

dengan otonomi individu yang menyatakan bahwa

mengakibatkan perpecahan akibat ego masing-masing.

individu adalah unik dan sebagai entitas tersendiri

Bentuk hubungan manusia yang demikian terjadi

maka prioritas tujuan dan sasaran nya adalah

karena lapangan pekerjaan yang sempit sehingga

mengutamakan kebutuhan para individu daripada

mereka mengutamakan diri mereka, keluarga mereka

kelompok.

dan teman mereka.

2. Lineality

Orientation,

yang

ditandai

dengan

kebutuhan kelompok adalah yang lebih utama.
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Indonesia Memiliki Beragam Suku, Agama dan

(empat)

Ras

pengangguran, yakni peningkatan kualitas sumber
Indonesia sebagai negara kesatuan yang

hal

yang

dilakukan

untuk

mengatasi

daya manusia dengan cara membangun kompetensi,

memiliki beragam suku, agama dan ras adalah sebagai

pembangunan

sistem

pendidikan,

memfasilitasi

gambaran dunia mini karena banyak manusia dari

tumbuh dan berfungsinya mekanisme bursa kerja (job

belahan dunia, datang dan hidup di Indonesia. Mereka

fair) dan memprakarsai program pengembangan

melakukan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan nya

kewirausahaan.

dalam perannya sebagai manusia adalah sebagai
makhluk ekonomi sekaligus sebagai makhluk sosial.

Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2012

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk
ekonomi

selalu

menghadapi

masalah

ekonomi,

sehingga inti dari masalah ekonomi selalu berdasarkan
kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas,
sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya
terbatas. Manusia sebagai makhluk sosial harus
bekerja sama dengan manusia lainnya dalam mencapai
tujuannya. Diperlukan kearifan, keteladanan dalam
memahami perbedaan bagi masyarakat Indonesia
dalam menjalani kehidupan. Tentu kita semua tidak
ingin keluarga dan diri kita dirugikan bahkan disakiti
oleh orang lain. Pekerjaan yang porsinya sedikit tidak
sebanding dengan jumlah penduduk yang ada, apalagi
lapangan pekerjaan formal untuk posisi apa pun
(intinya sebagai karyawan) juga tidak sebanding
dengan

jumlah

penduduk

yang

ada.

cerdik melihat peluang adalah salah satu cara untuk
memecahkan masalah.
pada

Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran
di Indonesia per Agustus 2012 menurun menjadi
6,14%, dibanding Agustus 2011 sebesar 6,56%. Hal
ini dikarenakan bertambahnya lapangan pekerjaan
akibat bertambahnya jumlah wirausahawan walau
jumlahnya tidak signifikan. Jumlah pengangguran di
Indonesia tersisa 7,24 juta orang, akan tetapi tetap saja
jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup
Muhaimin

Menurut

situs

http://www.bps.go.id/?news=928

bahwa

jumlah

angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012
mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta

sumber

http://beritajatim.com/detailnews.php/ bahwa Badan

signifikan.

Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi,
Katalog BPS: 9199017, Edisi 24, Mei 2012

Untuk

memecahkan permasalahan menjadi wirausaha yang

Menurut

Grafik Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang
Bekerja dan Penganggur 2010–2012 (dalam juta
orang)

Iskandar,

Menakertrans

mengatakan

dalam

http://beritajatim.com/detailnews.php/ bahwa ada 4
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orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar
117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1,0 juta orang
dibanding Februari 2011. Jumlah penduduk yang
bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai
112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang
dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7
juta orang atau bertambah 1,5 juta orang dibanding
keadaan

Februari

2011,

sedangkan

Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada
Februari 2012 mencapai 6,32 persen, mengalami
penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56
persen dan TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen.
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Sementara menurut situs Kompas.com di
Surabaya

pada

memecahkan masalah. Sekarang ini setiap pemimpin
di perguruan tinggi memfokuskan setiap lulusan nya

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://assets.k

menjadi wirausaha. Usaha ini harus didukung oleh

ompas.com/ jumlah wirausaha di Indonesia saat ini

pemerintah dengan memberikan berbagai kemudahan

tercatat masih 0,18 persen dari total jumlah penduduk

bagi setiap lulusan perguruan tinggi yang ingin

Indonesia yang mencapai 238 juta orang. Indeks

menjadi wirausaha. Banyak juga yang sukses dengan

Pembangunan Manusia tertinggi dari tahun 1996 -

menjadi wirausaha dibandingkan menjadi karyawan.

2011 berada pada wilayah DKI Jakarta akan tetapi

Bukan berarti menjadi karyawan itu buruk, hanya saja

junlah wirausaha masih sangat rendah.

porsi nya yang sedikit itu maka direbutkan orang
banyak.

Tingkat Pengangguran Terbuka 2005 - 2012

Menurut

situs

http://www.sbm.itb.ac.id/kewirausahaan,
Kewirausahaan adalah sebuah disiplin ilmu tentang
siklus hidup usaha atau bisnis mulai dari gagasan,
perencanaan, hingga menjalankan usaha yang berhasil.
Ilmu dasar kewirausahaan mencakup model bisnis,
teori inovasi, perencanaan bisnis, penanganan risiko,
investasi dan pendanaan, negosiasi dan legalitas
bisnis, perintisan bisnis, dan pengembangan bisnis.

Memanfaatkan

Keahlian

Yang

Didapat

di

Perguruan Tinggi

Sumber : http://www.bps.go.id/

Keahlian utama yang didapat di perguruan
Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung

tinggi biasanya bukan sebagai wirausaha melainkan

menurun pada usia muda, karena kesempatan kerja

keahlian seperti akuntansi untuk menjadi akuntan,

baru lebih besar dari angkatan kerja baru sehingga

hukum untuk menjadi penegak hukum, kedokteran

jumlah pengangguran terbuka menurun dengan tingkat

untuk menjadi dokter, dan sebagainya. Setelah mereka

6,14 persen. Berarti jumlah wirausaha untuk membuka

lulus dari perguruan tinggi berlomba-lomba mencari

lapangan pekerjaan semakin dibutuhkan di Indonesia.

pekerjaan menjadi karyawan yang sesuai dengan
bidangnya.

Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan
Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan

Sayangnya

banyak

yang

tidak

mendapatkan sesuai harapannya. lalu mau bekerja di
luar bidang keahliannya.

adalah salah satu pemecahan masalah karena jumlah

Memanfaatkan keahlian yang didapat dari

wirausaha yang masih sangat sedikit di Indonesia.

perguruan tinggi sebenarnya tidak sulit. Mereka para

Masih terdapat pola pikir bahwa menjadi karyawan

lulusan perguruan tinggi dapat membantu usaha

adalah tujuan utama, maka itu mereka (para orang tua)

kenalan mereka seperti saudara dan teman asalkan

menyekolahkan

menjadi

jangan mengharapkan imbalan yang terlalu tinggi.

sarjana agar dapat memperoleh pekerjaan yang mapan

Biarkan mereka melihat hasil pekerjaan para lulusan

sebagai karyawan, padahal sekolah itu tempat

tersebut. Dengan membantu kenalan mereka, berarti

pembentukan pola pikir akademis agar seseorang

mereka telah menjadi konsultan yang berarti menjadi

dapat berfikir secara sistematis dan terarah dalam

wirausaha bagi diri sendiri dan memndidik serta

anak-anak

nya

sampai
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menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Para

mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang

pengguna jasa lulusan perguruan tinggi akan bercerita

maju karena dapat mengelola kekayaannya tanpa

kepada kenalannya. Berarti tanpa disadari telah

ketergantungan dengan pihak lain.

melakukan pemasaran dari mulut ke mulut.
Menurut

Dengan berwirausaha maka setiap manusia
situs

akan lebih menghargai manusia lainnya melalui

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewirausahaan_sosial,

percaya pada rekan bisnis nya. Kepercayaan dalam

untuk dapat menjadi wirausaha, maka setiap orang

perdagangan adalah merupakan modal utama. Tanpa

memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat

kepercayaan, maka jalan menjadi wirausaha yang

dalam kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha

sukses akan tersendat.

adalah :
1. Percaya diri

Masih menurut Ciputra, seorang wirausaha tangguh

2. Berorientasikan tugas dan hasil

memiliki :

3. Pengambil risiko

1. visi yang tajam, yaitu memiliki tujuan dan arah

4. Kepemimpinan

yang jelas dalam menjalankan usaha nya. Tanpa

5. Keorisinilan

visi yang jelas maka segala daya upaya akan sia-

6. Berorientasi ke masa depan

sia karena tidak fokus arahnya. Juga dikatakan

7. Jujur dan tekun

mereka mampu melihat sebuah peluang bisnis

Sedangkan sifat-sifat seorang wirausaha adalah:

yang mungkin saja tidak dapat dilihat oleh orang

1. Memiliki

sifat

keyakinan,

kemandirian,

menakjubkan

individualitas, optimisme.
2. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi
pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan,
memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras,

3. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka

4. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul
dengan orang lain dan suka terhadap saran dan

dirinya

sendiri.
2. Inovasi untuk meraih mimpi, yaitu memiliki mimpi
untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada

dimiliki diri sendiri maupun dengan bekerja sama

5. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel,
serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas.
dan

3. Berani memikul resiko. Seorang wirausaha yang
tangguh harus mampu memikul segala risiko yang
akan timbul maupun sudah timbul dengan cara

kritik yang membangun.

cara

pandang

yang

tidak mudah menyerah dan cari jalan keluar. Tidak
mudah menyerah karena sudah diperhitungkan
dengan matang sehingga dapat timbul keyakinan
dapat sukses.

berorientasi pada masa depan.
7. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan

Menuruthttp://id.wikipedia.org/wiki/Kewirau
sahaan_sosial, seorang wirausaha memiliki peran

kerja keras.
Ciputra, seorang tokoh wirausaha Indonesia
memiliki

mengekspresikan

dengan orang lain.

pada tantangan.

persepsi

dan

menjadi ada dengan menggunakan keahlian yang

energik ddan memiliki inisiatif.

6. Memiliki

lain. Ia dapat melihat pandangan ke depan yang

pendapat

(dalam

http://wirausahaindonesia.com/archives/entrepreneursejati-menurut-ir-ciputra) bahwa jalan keluar untuk
menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan
dan kemelaratan maka melalui kewirausahaan dapat
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sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran
wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah :
1. Menciptakan lapangan kerja
2. Mengurangi pengangguran
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
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4. Mengombinasikan faktor–faktor produksi (alam,
tenaga kerja, modal dan keahlian)

pesaing, pelanggan, pemasok, dan lembaga-lembaga
keuangan

5. Meningkatkan produktivitas nasional

yang

akan

membantu

pendanaan.

Sedangkan faktor yang berasal dari pribadi adalah
komitmen, isi, kepemimpinan, dan kemampuan

Dengan berwirausaha dapat menurunkan

manajerial. Selanjutnya faktor yang berasal dari

tingkat pengangguran sehingga berdampak terhadap

organisasi adalah kelompok, struktur, budaya, dan

naiknya

strategi.

pendapatan

perkapita

dan

daya

beli

masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara
nasional.

Selain itu,

menurunnya

berdampak pula

tingkat

kriminalitas

terhadap

yang biasanya

ditimbulkan oleh karena tingginya pengangguran.

yang

berjiwa tangguh karena dipercaya dapat mengatasi
masalah pengangguran, memberi pemasukan pajak
bagi negara, penerapan teknologi dari para lulusan
perguruan tinggi melalui program magang, dan lain lain. Untuk itu pola pendidikan di Indonesia harus
diubah cara pandangnya yang semula bercita-cita
untuk

bekerja

sebagai

pegawai

harus

menjadi

wirausaha. Perubahan ini harus ditanamkan sejak
anak-anak memasuki sekolah tingkat taman kanakkanak hingga perguruan tinggi.
Menurut

situs

kewirausahaan

berkembang

http://thez-

dan

diakses

[2] Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Katalog
BPS: 9199017, Edisi 24, Mei 2012
[3] http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ass
ets.kompas.com/ diakses Maret 2013
[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Kewirausahaan_sosi
al diakses Februari 2013
[5] http://www.bps.go.id/?news=928 diakses April
2013
[6] http://rajarayuprabawati.wordpress.com/page/2/
diakses April 2013
[7] http://wirausahaindonesia.com/archives/entrepre
neur-sejati-menurut-ir-ciputra

afif.blogspot.com/2011/10/proseskewirausahaan.html,
bahwa

[1] http://beritajatim.com/detailnews.php/
Maret 2013

Memang tidak dipungkiri bahwa Indonesia
memang membutuhkan banyak wirausaha

DAFTAR PUSTAKA

diawali

diakses

Maret

2013
[8] http://www.sbm.itb.ac.id/kewirausahaan diakses
Maret 2013

dengan adanya inovasi. Inovasi dipicu oleh faktor

[9] http://thez-afif.blogspot.com/2011/10/proses-

individu, lingkungan, dan sosiologi. Faktor individu

kewirausahaan.html diakses Maret 2013

yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian locus
of control, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai
pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, dan
ketidakpuasan. Faktor pemicu yang berasal dari
lingkungan ialah peluang, model peran, aktivitas,
inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah.
Sedangkan, faktor pemicu berasal dari lingkungan
sosial meliputi keluarga, orang tua dan jaringan
kelompok. seperti halnya pada tahap perintisan
kewirausahaan, maka pertumbuhan kewirausahaan
sangat

tergantung

pada

kemampuan

pribadi,

organisasi, dan lingkungan. Faktor lingkungan yang
mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan adalah

Proceedings SNIT 2013: Hal. B-29

