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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 memperlihatkan susunan 

umur penduduk yang memberikan harapan positif sebagai modal pembangunan, 

yaitu jumlah penduduk kelompok umur produktif yang semakin tinggi. Dari 

proyeksi juga memperlihatkan usia belum produktif umur 0-14 tahun mengalami 

penurunan dari 28.6 persen pada tahun 2010 menjadi 21.5 persen pada tahun 2035, 

seperti ditunjukkan pada Tabel 1 (BPS 2013). Sementara pada kurun waktu yang 

sama, proporsi usia produktif yaitu umur 15-64 tahun mengalami peningkatan dari 

66.5 persen menjadi 67.9 persen, sedangkan usia tidak produktif yaitu umur 65 

tahun ke atas meningkat menjadi 10.6 persen. Perubahan susunan umur penduduk 

tersebut mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) terjadi 

penurunan dari 50.5 persen pada tahun 2010 menjadi 47.3 persen pada tahun 2035. 

Beban ketergantungan di bawah 50 persen dikenal secara umum sebagai bonus 

demografi (demographic dividend). 

Tabel 1. Proyeksi susunan umur penduduk dan dependency ratio 2010 – 2035 

Umur Tahun  

2010 2015 2020 2025 2030 2035 

0 – 14 

15 – 64 

65 lebih 

28.5 

66.5 

5.0 

27.3 

67.3 

5.4 

26.1 

67.7 

6.2 

24.6 

67.9 

7.5 

22.9 

68.1 

9.0 

21.5 

67.9 

10.6 

Dependency 

Ratio 

50.5 48.6 47.7 47.2 46.9 47.3 

Sumber: BPS 2013 (diolah) 

Indonesia sebenarnya sudah memasuki periode bonus demografi sejak tahun 

2012. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk usia tidak produktif yang 

ditanggung oleh penduduk usia produktif secara berangsur turun lebih kecil 50 

persen. Peningkatan jumlah usia produktif tersebut berarti juga terjadi 

peningkatan jumlah angkatan kerja. Untuk itu, konsekuensinya bagi penduduk 

usia produktif harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan melalui 

pendidikan dan pelatihan serta penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. 

Kesempatan kerja yang tersedia melalui berbagai tempat pekerjaan yang ada 

sekarang ini, baik di pemerintahan maupun swasta nampaknya belum mencukupi 

(Bappenas 2012). 

Oleh karena itu, perlu disadari bahwa bonus demografi tersebut baru 

mengangkat masalah besarnya jumlah penduduk usia produktif (working age). 

Sebagai sumberdaya pembangunan, usia produktif saja belum dikatakan dapat 

memberikan kontribusinya manakala yang bersangkutan belum menjadi manusia 

produktif yang memiliki pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills), 

kesehatan dan berperan dalam pekerjaan tertentu. Permasalahan utamanya adalah 

kecenderungan jumlah angkatan kerja (labor force) naiknya cukup tajam, 

sedangkan kesempatan kerja (employment opportunity) cenderung datar 

kenaikannya. Dengan demikian, kesenjangan angkatan kerja dengan kesempatan 

kerja diprediksi akan semakin melebar. 
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Hal ini berakibat terjadinya kecenderungan kesenjangan antara jumlah 

angkatan kerja (labor force) dan kesempatan kerja (employment opportunity) 

semakin membesar. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan 

Februari 2012 sebesar 6.32%, dengan penyumbang terbesar adalah lulusan 

perguruan tinggi yaitu sebesar 14.45% dengan rincian sarjana 6.95% dan diploma 

7.50% dari angka pengangguran (BPS 2012). Masih tingginya pengangguran 

lulusan perguruan tinggi disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah lapangan 

pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja, kurangnya link and match antara 

keterampilan lulusan dengan kebutuhan tempat kerja, tingginya keinginan lulusan 

perguruan tinggi dalam memilih lapangan kerja, dan lain-lain.  

Selain itu, peran strategis pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan 

yang siap memasuki dunia kerja harus mulai diperkuat dengan pembangunan 

karakter lulusan yang kreatif, inovatif dan memiliki jiwa wirausaha. Mahasiswa 

maupun lulusan pendidikan tinggi berpotensi dan mampu mempekerjakan dirinya 

(self-employed) dengan bekal kreativitas, inovasi, serta karakter kewirausahaan. 

Penguatan peran tersebut dilakukan melalui pendidikan tinggi agar tercapai 

percepatan pembangunan karakter, minat dan budaya kewirausahaan serta 

menumbuh-kembangkan bisnis pemula yang kuat untuk penciptaan kesempatan 

dan lapangan kerja baru.  

Pengangguran yang tinggi tersebut menjadi perhatian semua pihak karena 

berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, terutama pengangguran pemuda 

terdidik lulusan pendidikan tinggi. Fougere et al. (2009) juga menemukan 

keterkaitan yang kuat antara pengangguran pemuda dan kriminalitas, semakin 

tinggi pengangguran berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi. Oleh 

karena itu, pengangguran harus menjadi perhatian negara sebagai upaya 

penciptaan keamanan dan ketertiban kehidupan sosial masyarakat. Peran 

perguruan tinggi sangat penting untuk menciptakan pemuda terdidik dengan etika 

dan watak yang mulia sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. 

Watak atau karakter yang lekat terhadap upaya pengurangan pengangguran, yaitu 

kewirausahaan.  

Dengan demikian, diperlukan perubahan paradigma pendidikan di 

perguruan tinggi, khususnya terhadap pendidikan kewirausahaan. Saat ini 

pendidikan kewirausahaan telah menjadi salah satu bagian yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah bisnis dan teknik di 

seluruh dunia. Hal ini terlihat dengan tumbuh-kembangnya sekolah-sekolah yang 

mengajarkan penciptaan usaha baru atau sejenis, di mana dalam kurun waktu 20 

tahun telah tumbuh lebih dari 1600 sekolah (Solomon et al. 2002). Namun 

demikian, pengembangan kewirausahaan bagi pemuda terdidik saat ini yang 

dilakukan oleh berbagai pihak termasuk perguruan tinggi belum memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan UKM dan penyediaan 

lapangan kerja. Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi masih menjadi 

perdebatan di kalangan lulusannya, terutama terkait dengan pengajaran 

kewirausahaan untuk pengembangan bisnis pemula (Fiet 2000). 

Untuk mengurangi tingkat kesenjangan angkatan kerja dan lapangan kerja 

tersebut, maka harus ada sebagian usia produktif yang keluar dari pencari kerja 

(job seekers) sehingga mengurangi intensitas persaingan pekerjaan, serta sekaligus 

dapat menciptakan lapangan kerja. Kedua alternatif solusi tersebut hanya dapat 

dilakukan oleh seorang wirausaha (entrepreneur). Kegiatan kewirausahaan pada 
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dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada umur berapa saja. Namun 

demikian, ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis mempunyai potensi 

produktivitas yang tinggi, yaitu pemuda. Selanjutnya di antara para pemuda ada 

segmen yang mempunyai leverage tinggi yaitu pemuda terdidik terutama yang 

sedang menempuh pendidikan tinggi. Dengan demikian, pengembangan 

kewirausahaan melalui perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat strategis. 

Upaya pengembangan kewirausahaan yang dimulai dari pendidikan tinggi 

telah dilakukan dengan berbagai cara dan kombinasinya. Sebagian besar dengan 

sengaja memasukkan mata kuliah kewirausahaan kedalam kurikulum 

pendidikannya, baik pada fakultas tertentu maupun semua fakultas. Ada juga yang 

mendirikan unit pengembangan kewirausahaan atau pusat UKM maupun 

inkubator bisnis dan sejenisnya. Pengelolaannya juga dilakukan dengan berbagai 

skema, ada yang dikelola secara mandiri oleh perguruan tinggi dan ada juga yang 

kerjasama dengan pihak lain, baik swasta maupun pemerintah terutama dari 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Pengembangan 

kewirausahaan yang dilakukan di Perguruan Tinggi pada masih terbatas pada 

program penumbuhan kesadaran kewirausahaan (awareness) maupun embrio 

wirausaha (nascent).  

Sebagai contoh dalam Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang 

bertujuan untuk (1) menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa; 

(2) membangun sikap mental wirausaha; (3) meningkatkan kecakapan dan 

keterampilan para mahasiswa khususnya sense of business; (4) menumbuh-

kembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi; (5) 

menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahunan, teknologi dan 

seni; (6) membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis, khususnya antara 

wirausaha pemula dan pengusaha yang sudah mapan (Fitriati 2010). Selain itu 

terdapat Program Kuliah Kewirausahaan (KWU), Program Kuliah Kerja Usaha 

(KKU), Program Magang Kewirausahaan, maupun Inkubator Wirausaha Baru 

(INWUB). Program-program tersebut masih belum memberikan dampak 

signifikan terhadap upaya penguatan bisnis pemula untuk mengurangi 

pengangguran pemuda terdidik. 

Pengangguran terdidik tersebut menjadi masalah yang sangat kompleks dan 

tidak dapat diselesaikan secara parsial atau sebagian saja. Program-program yang 

telah dikembangkan oleh pemerintah melalui kewenangan kementerian/lembaga 

juga belum menjadi solusi yang tepat. Keterkaitan antar lembaga untuk 

mengembangkan kewirausahaan sebagai alternatif solusi masih belum berdampak 

nyata bagi tumbuhnya wirausaha tangguh. Kewirausahaan sebagai dasar 

penciptaan bisnis dan membuka lapangan kerja belum membudaya bagi lulusan 

pendidikan tinggi maupun di masyarakat. Kewirausahaan juga dapat dipandang 

sebagai bagian dari solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Seseorang 

yang memilih untuk menjadi wirausaha, berarti telah mengurangi intensitas 

persaingan tenaga kerja yang memperebutkan kesempatan kerja yang ada. Selain 

itu, suatu bisnis yang diciptakan oleh wirausaha dipastikan akan membutuhkan 

tenaga kerja. Hal ini berarti dapat memperluas lapangan pekerjaan atau 

mengurangi pengangguran. 

Pemahaman kewirausahaan yang luas dan karakter yang kuat sebagai upaya 

penumbuhan bisnis baru untuk menciptakan lapangan kerja dan menjadi alternatif 

karir perlu terus menerus ditingkatkan. Penumbuhan karakter kewirausahaan bagi 
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pemuda terdidik perlu dilakukan dengan sistem pendidikan yang sesuai. Melalui 

kurikulum kewirausahaan diharapkan pengembangan kewirausahaan dapat 

dilakukan pada seluruh fasenya secara berkesinambungan.  

Lundstrom dan Stevenson (2005) secara rinci menguraikan fase-fase 

penumbuh-kembangan kewirausahaan sampai menjadi UKM bahkan menjadi 

usaha besar. Fase-fase penumbuh-kembangan kewirausahaan pemuda, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1, yaitu: fase penyadaran (awareness) tentang 

pentingnya membangkitkan kesadaran perlunya jiwa dan semangat kewirausahaan 

di kalangan mahasiswa; fase pemberdayaan bagi mereka yang sudah sadar agar 

dapat menjadi embrio (nascent) wirausaha; fase penguatan bagi embrio wirausaha 

yang sudah memasuki bisnis pemula (start-up); dan fase pasca bisnis pemula yang 

merupakan fase pengembangan bisnis pemula menjadi UKM/Usaha Besar yang 

berdaya saing dan berkelanjutan. 

 

Kewirausahaan  UKM  

Awarness    Nascent     Start-up     Post start-up   Maintainance/Expantion    

Usaha informal/Mikro 

(Informal)   

Waktu proses  Usaha Kecil Menengah 

(Formal)   

K
eb

ij
a
k

a
n

  
 

 

Gambar 1. Fase pengembangan kewirausahaan 

Sumber: Lundstrom dan Stevenson (2005) 

 

Terkait kewirausahaan mahasiswa dan lulusan, tidak akan terlepas dari 

konteks kepemudaan. Mahasiswa sebagai generasi penerus dalam membangun 

bangsa terutama dalam bidang ekonomi dan sosial sangat diperlukan keberadaan 

dan kiprahnya. Tanpa kehadiran generasi penerus yang berkualitas, maka bangsa 

ini tidak akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdayanya. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, maka peran pemuda yang memiliki jiwa, semangat 

dan kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi sangat penting 

agar mampu mengoptimalkan sumberdaya (resource endowment) yang dimiliki 

bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini. 

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal 

yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses 

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan 

kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, 

kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat 

melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan 

berdaya saing. Disamping itu jiwa entrepreneur juga sangat diperlukan bagi 

pemuda di perguruan tinggi (mahasiswa), karena mahasiswa akan memiliki 

orientasi mengisi waktu mereka dengan lebih efisien, kreatif, inovatif, produktif. 
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Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan 

Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengamanatkan 

kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan 

program-program kewirausahaan. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah 

dengan kesadaran bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian 

nasional, sehingga harus ditingkatkan sedemikian rupa melalui berbagai program 

di kementerian teknis atau lembaga pemerintah dan swasta yang ada di 

masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan budaya kewirausahaan 

yang menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga 

dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal, tangguh dan 

mandiri (Soepomo 2011). 

Persoalan aktual dan mendasar untuk menumbuhkan kewirausahaan pemuda 

adalah adanya kompleksitas dan keragaman yang besar, sehingga tidak  dapat 

dikaji atau dirancang dengan satu atau beberapa metode spesifik secara terpisah. 

Penggunaan kesisteman yang merupakan meta konsep atau meta disiplin secara 

formalitas dan prosesnya dapat memadukan keseluruhan disiplin ilmu untuk 

menemukan atau membangun tujuan dan keberhasilan (Gigh 1993; Carvayal 

1992). Proses berfikir sistem selalu mencari keterpaduan antar bagian melalui 

pemahaman yang utuh dalam suatu kerangka pikir baru yang dikenal sebagai 

pendekatan sistem (system approach). 

Perumusan Masalah 

Wacana bonus demografi yang ditanggapi dengan pemahaman dan 

pandangan yang belum holistik dapat menjadi jebakan dalam pembangunan 

nasional. Pemahaman usia produktif yang tinggi sebagai modal pembangunan 

tidak saja dimaknai sebagai perihal positif, tetapi perlu diwaspadai jika menjadi 

beban. Usia produktif tidak secara langsung menjadi manusia produktif yang 

diharapkan bagi pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat, 

dikelola dengan tujuan yang terarah dan ada keterkaitan dengan perihal 

pendidikan, lapangan kerja, serta kesehatan. Pemerintah memandang upaya yang 

harus dilakukan dengan membangun pendidikan dan menyediakan lapangan kerja. 

Namun kondisi saat ini masih terjadi pengangguran yang cukup tinggi, intensitas 

persaingan kerja yang tinggi serta daya saing sumber daya manusia yang terbatas. 

Masing-masing pihak memahami persoalan yang ada dengan sudut pandang yang 

sempit, sehingga belum menemukan bentuk yang ideal sebagai solusi dari situasi 

permasalahan saat ini.  

Penyediaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan pendidikan dan 

kewirausahaan terjadi situasi permasalahan yang kompleks serta pengembangan 

yang masih secara sektoral. Terjadi permasalahan yang berasal dari internal dan 

eksternal pihak-pihak yang berkepentingan, secara kelembagaan, peran dan fungsi 

nya. Situasi pemasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah sebagai berikut:  

(1) Upaya memanfaatkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja 

oleh sejumlah mahasiswa yang dengan kesadarannya memilih wirausaha 

sebagai alternatif karir masih kurang dukungan. Sebagian besar masyarakat 

memahami tujuan utama mahasiswa kuliah melalui pendidikan tinggi adalah 

untuk mendapatkan pekerjaan (job seekers) sebagai pegawai pemerintah 

maupun swasta. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang berani keluar dari 



6 

 

pemikiran konvensional (thinking outside the box) untuk menjadi 

wirausahawan (job creators) yang belum mendapatkan dukungan semua 

pihak, perlu dipahami keterkaitannya dengan keluarga atau masyarakat yang 

masih menuntut lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak 

sebagai pegawai. Pendidikan tinggi masih berorientasi menghasilkan lulusan 

berkompentensi yang siap memasuki dunia kerja, sedangkan pemerintah 

belum mempunyai model yang sesuai untuk menumbuhkan bisnis pemula 

melalui perguruan tinggi. 

(2) Bisnis pemula (start-up business) pada fase pengembangan kewirausahaan 

merupakan fase kritis yang rentan terhadap ketidak-berlanjutan. Bisnis 

pemula belum memiliki manajemen dan bentuk kelembagaan usaha yang 

formal, sehingga memiliki keterbatasan untuk akses sumber-sumber 

pembiayaan. Fase pengembangan bisnis pemula memiliki kapasitas usaha dan 

akses pemasaran masih terbatas, sehingga pengalaman yang dimiliki juga 

masih terbatas. Dengan demikian pihak-pihak yang terkait belum optimal 

untuk pendampingannya, skema akses permodalannya, maupun manajemen 

kelembagaannya, sehingga bisnis pemula dengan skala yang ada tidak dapat 

berkembang menjadi UKM yang berkelanjutan. 

(3) Kebijakan kewirausahaan melalui perguruan tinggi yang ada saat ini 

dihadapkan pada tuntutan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan 

pengangguran terdidik. Strategi pendorong untuk menggerakan percepatan 

pengembangan kewirausahaan belum ada keterkaitan antar pihak. Masing-

masing berjalan sendiri-sendiri sesuai kebijakannya, sehingga bisnis pemula 

hanya menjadi obyek pengembangan wirausaha yang tidak memiliki 

kemampuan dalam perubahan yang terjadi. Bisnis pemula mengalami 

ketergantungan dengan program-program pengembangan dan tidak terbangun 

kekuatan proses bisnisnya.  

Tujuan Penelitian 

Situasi permasalahan bisnis pemula yang masih kurang dukungan dari 

semua pihak, rentan terhadap ketidak-berlanjutan, serta adanya tuntutan kualitas 

lulusan pendidikan tinggi yang berdaya saing menjadi dasar penetapan tujuan 

penelitian. Secara umum penelitian bertujuan untuk mengembangkan model 

kewirausahaan pemuda untuk bisnis pemula melalui perguruan tinggi yang 

terintegrasi, efektif dan komplementer. Pemodelan dilakukan dengan pendekatan 

sistem melalui system of system methodologies (Eriyatno dan Larasati 2013) serta 

berdasarkan konsep fase pengembangan bisnis pemula (Lundstrum dan Stevenson 

2005) maupun teori entrepreneur equation (Roth 2011). Penelitian ini juga 

memiliki tujuan khusus yang terkait dengan pendekatan sistem dan pemodelannya 

berikut ini: 

(1) Menganalisis perihal kritis dalam pengembangan kewirausahaan pemuda 

melalui perguruan tinggi guna menumbuhkan bisnis pemula yang kuat 

sebagai dasar peningkatan UKM berkelanjutan;  

(2) Menganalisis sistem transformasi bisnis pemula menuju UKM berkelanjutan 

dengan memberikan solusi konsepsi dan operasionalnya. 

(3) Menganalisis struktur dan elemen kunci program penguatan bisnis pemula 

serta mensintesis asumsi strategis pengembangan kewirausahaan pemuda. 
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(4) Merancang model kelembagaan dan pembiayaan yang terintegrasi, efektif 

dan komplementer guna mendukung penguatan bisnis pemula di perguruan 

tinggi. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik secara 

praktis (pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan lulusan 

perguruan tinggi) maupun akademis (pengembangan keilmuan kewirausahaan dan 

kesisteman). 

(1) Manfaat praktis: 

a. Sebagai dukungan dan keberpihakan para pemangku kepentingan pada 

wirausaha muda pemula dengan memberikan perlakuan khusus,   

b. Strategi perluasan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi dengan 

mendorong kewirausahaan lulusan perguruan tinggi sebagai pencipta 

lapangan pekerjaan, dan 

c. Untuk pengembangan UKM berkelanjutan yang mempunyai daya saing, 

bisnis keberlanjutan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

(2) Manfaat akademis: 

a. Penerapan ilmu sistem dalam proses perancangan konseptual kebijakan 

publik yang terkait kewirausahaan pemuda melalui perguruan tinggi. 

b. Permodelan kewirausahaan pemuda untuk bisnis pemula sebagai dasar 

penumbuhan karakter kewirausahaan bagi mahasiswa dan lulusan 

pendidikan tinggi agar menjadi manusia produktif yang memiliki daya 

saing tinggi, dan 

c. Menciptakan lulusan perguruan tinggi yang berkarakter wirausaha dan 

kompetensi tinggi sebagai modal intelektual dalam persaingan global. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Kajian mengenai kewirausahaan sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai 

aspek praktis dan akademis (keilmuan). Pendekatannya juga dapat dilakukan dari 

berbagai sisi dan metodologi sesuai dengan arah dan tujuan penelitiannya. 

Berdasarkan situasi permasalahan yang terkait kewirausahaan pemuda untuk 

bisnis pemula, maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:  

(1) Perguruan tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi negeri (PTN) dan 

perguruan tinggi swasta (PTS) yang memiliki kelembagaan pengembangan 

kewirausahaan atau inkubator bisnis bagi UKM yang masih aktif yaitu 

Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 

Sepuluh November, Bandung Techno Park, dan Moestopo Entrepreneurship 

Center.  

(2) Obyek kewirausahaan adalah pemuda terdidik yang sesuai dengan definisi 

kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009, yaitu Warga 

Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan 

perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 
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(3) Program-program pengembangan kewirausahaan yang diinisiasi oleh 

pemerintah (kementerian atau lembaga) melalui pendidikan tinggi, 

perusahaan swasta serta keswadayaan masyarakat. 

(4) Kebijakan kewirausahaan yang dianalisis yang terkait dengan pendidikan 

tinggi, kepemudaan, usaha kecil dan menengah, pembiayaan serta 

penjaminan kredit. 

(5) Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui perguruan tinggi diarahkan 

pada pemodelan konseptual kewirausahaan pemuda dalam fase bisnis 

pemula (start-up business) berdasarkan kondisi pola program 

pengembangan kewirausahaan yang telah dikembangkan terdahulu.  

(6) Model konseptual kewirausahaan pemuda untuk bisnis pemula dibangun 

dari elemen-elemen dengan struktur model yang didukung faktor dan 

asumsi strategis melalui pendekatan sistem dan pemikiran logis untuk 

mencapai tujuan. 

Kebaruan Penelitian 

Penelitian kewirausahaan telah banyak dilakukan mulai dari kebijakan 

strategis hingga operasionalisasi pengembangan bisnisnya. Namun dari fase 

pengembangannya belum terdapat model yang komprehensif dan terintegrasi. 

Menggunakan pendekatan sistem dan logical thinking process dalam penelitian 

ini dapat diperoleh kebaruannya, yaitu: 

(1) Penelitian ini menjadikan bonus demografi sebagai upaya pendorong 

peningkatan usia produktif menjadi manusia produktif dengan penumbuhan 

kewirausahaan. Hal ini karena adanya pemikiran mengenai bonus demografi 

yang ditanggapi sebagai suatu kondisi yang menguntungkan bagi arah 

pembangunan ekonomi nasional. Situasi tersebut didasarkan pada asumsi 

bahwa usia produktif yang tinggi menjadi aset sumber daya manusia dalam 

pembangunan dengan prasyarat pendidikan dan lapangan kerja.  

(2) Pemodelan kewirausahaan pemuda dengan penerapan konsep suitability 

factors bisnis pemula yang dibangun dengan tiga arah transformasi, yaitu: 

goal (penetapan tujuan), personal circumstance (lingkungan keluarga), dan 

opportunity (kesempatan). Penggunaan konsep tersebut untuk memahami 

keterkaitan faktor kunci keberhasilan kewirausahaan bagi bisnis pemula. 

(3) Rumusan model transformasi penguatan bisnis pemula menjadi UKM 

berkelanjutan yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk 

berpihak pada wirausaha muda yang memiliki bisnis pemula, secara 

komprehensif guna mendorong kemudahan permodalan serta pembangunan 

kapasitasnya.  
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