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Abstract 

In Indonesia, as in many other countries, unemployment is one of the most important 

problems need to solve. Among unemployed workforce, “unemployed intellectuals” need 

more concern than the lower educated unemployment, both psychologically and 

politically. One of the idea to settle the problem is reinventing entrepreneurship in 

Indonesia’s higher education system. It is hopeful that a new generation of intellectual 

and higher educated-based entrepreneur would be born and in this globalized economy, 

they could take part to support Indonesia’s trade diplomacy. 

 

This paper is addressed to some important elements, especially the policy makers, and at 

minimum to open the eyes of young generation to think about being entrepreneurs, not 

just for domestic trade and market, but also could play a significant role in the world 

economy along with Indonesia’s progressive trade diplomacy.  
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PENGANTAR: KETIMPANGAN ANTARA KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA 

DAN JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial-ekonomi yang sangat penting. Menurut 

data statistik Bank Dunia, pengangguran merupakan masalah yang umum terdapat di hampir 

semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pada periode sejak tahun 2010 hingga 2014, 

tingkat pengangguran berkisar dari 0,3% di Kamboja (terendah) hingga 31,0% di 

Mauritania.1 Pada periode yang sama, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 7,1% 

(2010), 6,6% (2011), 6,1% (2012), 6,3% (2013), dan 5,8% (2014) dari total angkatan kerja.2  

 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), fenomena pengangguran diukur dari tingkat 

pengangguran, yakni  jumlah total penduduk berusia kerja yang sedang tidak bekerja dan 

secara aktif sedang mencari pekerjaan.3 Jadi kalau penduduk yang bersangkutan tidak aktif 

mencari pekerjaan – biasanya dibuktikan dengan data pencari kerja di Kementerian Tenaga 

Kerja – maka penduduk tersebut tidak tercatat sebagai pengangguran. Tabel 1 di bawah ini 

menunjukkan permasalahan pengangguran di Indonesia. 

 

Tabel 1. Angka Pengangguran di Indonesia (2011-2013) 

Tahun Bulan 

Jumlah 

Angkatan Kerja 

Jumlah 

Pekerja 

Jumlah 

Penganggur 

Angka 

Partisipasi 

Kerja  

Angka 

Pengangguran 

Terbuka 

(Juta) (Juta) (Juta) (%) (%) 

2010 

  

Februari 116,00 107,41 8,59 67,83 7,41 

Agustus 116,53 108,21 8,32 67,72 7,14 

2011 

  

Februari 119,40 111,28 8,12 69,96 6,80 

Agustus 117,37 109,67 7,70 68,34 6,56 

2012 

  

Februari 120,41 112,80 7,61 69,66 6,32 

Agustus 118,05 110,81 7,24 67,88 6,14 

2013 

  

Februari 121,19 114,02 7,17 69,21 5,92 

Agustus 118,19 110,80 7,39 66,90 6,25 

Sumber: http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/973 20 Maret 2015 (data terpilih) 

Data di atas meliputi keseluruhan angkatan kerja. Jika kita melihat secara lebih 

terperinci berdasarkan tingkat pendidikannya, maka akan terlihat di dalam dua tabel berikut 

ini, yakni dalam jumlah (Tabel 2) dan prosentase (Tabel 3): 

 

Tabel 2. Penduduk Berusia >= 15 tahun yang bekerja berdasarkan latar pendidikannya, 

2012–2013 (juta orang) 

http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/973
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Sumber: http://bps.go.id/website/brs_eng/eng-tenaker-06nov13.pdf 20 Maret 2015 

 

Tabel 3. Penduduk Berusia >= 15 tahun yang bekerja berdasarkan latar pendidikannya, 

2012–2013 (%) 

 
Sumber: http://bps.go.id/website/brs_eng/eng-tenaker-06nov13.pdf 20 Maret 2015 

 
Dengan membandingkan data di dalam tabel-tabel di atas, khususnya bila kita melihat 

pada kolom terakhir (Agustus 2013), kita akan mendapati bahwa tenaga kerja lulusan 

perguruan tinggi (dari tingkat Diploma hingga S1) yang bekerja sebanyak 10,5 juta orang. 

Dan jika kita asumsikan bahwa rerata prosentase penganggur di kedua tingkat pendidikan itu 

6.0%, maka pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi akan mencapai jumlah lebih dari 

650 ribu orang.   

Dibandingkan dengan angka pengangguran pada level pendidikan di bawahnya, 

memang, relatif lebih rendah. Namun demikian, pengangguran pada level perguruan tinggi 

memiliki risiko yang lebih tinggi di masyarakat. Pertama, secara psikis lulusan perguruan 

tinggi biasanya memiliki ekspektasi yang lebih tinggi ketimbang lulusan sekolah yang lebih 

rendah dalam mencari dan memilih pekerjaan bagi mereka sendiri. Secara psikologis, mereka 

lebih menyukai pekerjaan “kerah-putih” (white-collar job) ketimbang pekerjaan kerah-biru 

(blue-collar job) atau bidang-bidang pekerjaan informal/non formal. Kedua, secara politik, 

http://bps.go.id/website/brs_eng/eng-tenaker-06nov13.pdf
http://bps.go.id/website/brs_eng/eng-tenaker-06nov13.pdf
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mereka tentunya lebih aktif dan lebih sadar akan hak-haknya sebagai warga negara, 

sebagaimana tertulis di dalam UUD 1945 di dalam mana negara menjamin bahwa setiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.4 Dengan pengetahuan dan 

keterampilannya, mereka dapat jauh lebih mudah diorganisasi atau mengorganisasi diri 

mereka sendiri untuk mengekspresikan keberatannya terhadap ketidakmampuan pemerintah 

dalam menyediakan lapangan kerja sehingga mengecewakan mereka itu, khususnya 

kepentingan pribadi mereka dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, mereka 

menjadi subyek yang lebih penting untuk diantisipasi secara politik. Tidak mengherankan 

ketika sebagian kritikus menyatakan bahwa – sampai batas tertentu – lulusan perguruan 

tinggi yang menganggur (disebut juga “pengangguran terdidik”) mencerminkan betapa sia-

sianya berinvestasi untuk pendidikan tinggi. Jumlah uang yang begitu banyak yang telah 

ditanamkan oleh negara dan masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi bagi generasi 

muda tidak akan banyak manfaatnya jika hanya menghasilkan pencari kerja. Lebih baik uang 

itu diinvestasikan untuk membiayai program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang 

lebih produktif.5  

Menjawab tingginya angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi itu, beserta 

arti pentingya secara psikologis maupun politis, perkara ini perlu diselesaikan dengan segera. 

Makalah ini berupaya membahas upaya pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam 

menemukan kembali pendidikan kewirausahaan di dalam sistem pendidikan tinggi, lantas 

menilai seberapa efektif hasilnya dalam mengatasi masalah pengangguran terdidik, dan 

pelajaran apa yang dapat ditarik dari kasus ini. Pada bagian terakhir makalah ini, saya akan 

mengaitkannya dengan potensi bangkitnya kewirausahaan di kalangan lulusan perguruan 

tinggi dan manfaatnya dalam mendukung diplomasi perdagangan Indonesia di masa 

mendatang. 

Kewirausahaan (entrepreneurship) difefinisikan sebagai kapasitas dan kemauan untuk 

mengembangkan, mengorganisir dan mengelola usaha bisnis beserta semua jenis resikonya 

dengan tujuan untuk memeroleh keuntungan.6 Sementara itu yang dimaksud dengan 

pendidikan tinggi di sini meliputi tingkat diploma (I/II/III/IV) dan S-1.7 Jadi, tidak 

memasukkan pascasarjana dan doktoral karena selain jumlah mereka relatif sangat sedikit 

juga biasanya mereka sudah bekerja. Kebijakan pendidikan yang dimaksud di sini adalah 

peraturan pemerintah yang diturunkan dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Indonesia8 (No. 20/2003), khususnya peraturan mana pun yang relevan dengan upaya 

menemukan dan memasukkan kembali kewirausahaan ke dalam pendidikan tinggi. Lantas, 

pengangguran di sini didefinisikan sebagai kondisi yang dihadapi pendudukn usia kerja (lebih 

dari 15 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan atau 

keuntungan dari apa yang dikerjakannya. Tetapi menurut BPS, pengangguran juga termasuk 

orang tak bekerja yang tengah mencari pekerjaan, dan bukan termasuk mereka yang 

mendirikan usaha bisnis baru, atau yang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak berharap 

mendapatkan pekerjaan, atau orang yang sudah punya rencana untuk mulai bekerja di waktu 

mendatang (future starts).9 Sementara unemployed intellectual berarti pengangguran terdidik, 

yakni lulusan perguruan tinggi yang memiliki status penganggur. 
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 Saya membatasi makalah ini untuk menganalisis keadaan sejak tahun 2000, yakni di 

era Reformasi, ketika Indonesia mengalami trend meningkatnya angka pengangguran yang 

jauh melampaui angka ketersediaan lapangan kerja akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997-

1998. Di level lulusan perguruan tinggi, angka pengangguran itu juga meningkat. Untuk 

menggambarkan bagaimana menghadapi situasi tersebut, makalah ini hendak menganalisis 

upaya yang dijalankan di tiga ranah pelaku, yakni pemerintah, masyarakat, dan juga 

perusahaan, dalam menemukan kembali jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan 

lembaga perguruan tinggi. Makalah ini juga akan membuktikan bahwa pada tahapan tertentu 

upaya penanaman dan penumbuhan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa cukup efektif, 

meskipun jumlah pengangguran terdidik masih relatif tinggi. Dalam kaitannya dengan 

diplomasi perdagangan Indonesia, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi sangat 

penting mengingat bahwa lulusan perguruan tinggi seharusnya lebih siap untuk menjadi 

pemain di kancah perekonomian dan perdagangan global. Bukan hanya sebagai pekerja 

terdidik di perusahaan internasional, namun sebagai wirausahawan berkelas dunia. Di dalam 

simpulan sementara saya, sayangnya, antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha, 

apalagi dunia perdagangan internasional, masih sangat lebar jurang keterkaitannya. 

Dibutuhkan lebih banyak upaya serius dan terkoordinir di antara agen-agen pemerintah, 

masyarakat dan korporasi untuk bekerja sama dalam membangkitkan lebih banyak lagi 

wirausaha berbasis perguruan tinggi untuk mendukung perluasan dan peningkatan mutu 

diplomasi perdagangan Indonesia di masa mendatang. 

Pembahasan di dalam makalah ini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama, 

menjelaskan upaya pemerintah Indonesia melalui peran eksekutif pemerintah dalam bentuk 

aturan perundangan, program dan kegiatan yang secara sah dibiayai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagian berikutnya akan menjelaskan upaya dari 

kegiatan kewirausahaan berbasis mahasiswa hingga peranan para akademisi dan intelektual 

dalam mendorong pendidikan sosial untuk mendukung gerakan kewirausahaan di kalangan 

generasi muda, khususnya mahasiswa. Bagian ketiga akan menjelaskan gerakan berbasis 

korporasi, salah satunya melalui program corporate social responsibility (CSR) dalam 

mengkampanyekan dan mendukung berbagai proyek untuk membangkitkan jiwa wirausaha, 

khususnya di kalangan perguruan tinggi. Terakhir, makalah ini mencoba mengaitkan potensi 

kebangkitan wirausaha berbasis perguruan tinggi tersebut untuk mendukung diplomasi 

perdagangan Indonesia. 

 

PERTAMA: UPAYA PEMERINTAH 

Dalam penelitiannya mengenai kewirausahaan,10 Björn Bjerke menyajikan analisis bahwa 

memahami kewirausahaan merupakan hal yang fundamental bagi siapa pun. Dia menyatakan,  

“In all camps, the growth and development of any economy, any region, any industry and any 

business and social activity stands or falls with its ability to be entrepreneurial.”11 (Di semua 

tempat, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi apa pun, di wilayah mana pun, di industri 

apa pun, dan di setiap bisnis dan aktivitas sosial apa pun, jatuh-bangunnya ditentukan oleh 

kemampuan berwirausaha).  
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Fakta menunjukkan bahwa  jumlah kursus dan program kewirausahaan di perguruan 

tinggi tumbuh berkembang dengan pesat  dan banyak sekali proyek riset mengenai 

kewirausahaan dilakukan di mana-mana. Kewirausahaan bukan hanya persoalan ekonomi 

semata, namun menyangkut banyak aspek kehidupan. Dengan demikian, selayaknya 

pemerintah mana pun melembagakan program pendidikan kewirausahaan di perguruan 

tinggi. 

Sebuah kajian lain oleh Yang Jianfeng12 membuktikan bahwa prediktor yang paling 

efektif dari niat berwirausaha di kalangan mahasiswa S-1 adalah sikap, diikuti oleh norma 

subyektif, dan kemudian kemampuan mengendalikan diri. Pendidikan kewirausahaan yang 

efektif akan dapat meningkatkan prediktor itu secara signifikan. Kajian itu membuktikan 

bahwa di luar bakat dan faktor keluarga, pendidikan kewirausahaan yang tepat merupakan 

upaya terbaik untuk menanamkan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan 

mahasiswa. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi harus 

menyentuh berbagai ranah, baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra-kurikuler. 

Kajian lain dari Chen Shouming, Xuemei Su, dan Sibin Wu13 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kebutuhan untuk berprestasi semakin tinggi pula keberanian seorang  

wirausahawan untuk menempuh risiko, khususnya bagi mereka yang memegang ijazah 

perguruan tinggi. Kajian itu membuktikan bahwa program kewirausahaan di perguruan tinggi 

sangat penting sebab korelasi antara pendidikan tinggi dengan kewirausahaan terbukti 

signifikan. 

Berlandaskan kesadaran penuh akan kesenjangan antara teori yang harus dikuasai 

mahasiswa di bangku pendidikan tinggi dengan realitas kebutuhan masyarakat dan 

berkembangnya tuntutan masyarakat akan mutu lulusan perguruan tinggi, yang seharusnya 

memiliki dorongan-mandiri (self-driven) dan siap mengantisipasi globalisai ekonomi, sejak 

tahun 1997 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat mencanangkan Program 

Pengembangan Budaya Kewirausahaan di perguruan Tinggi (PBKPT). Salah satu kunci 

program tersebut yakni Program Karya Alternatif Mahasiswa (KAM). Di samping itu, 

terdapat program lain seperti Kuliah Kewirausahaan (KWU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), 

Magang Kewirausahaan (MKU), Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK) dan 

Inkubator Wirausaha Baru (INWUB). Sejak tahun 2001, lembaga tersebut mengembangkan 

program itu menjadi Program Kreativitas Mahasiswa – Kewirausahaan (PKMK).14   

Kemudian semenjak 2009, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang diterapkan dan dikembangkan oleh sejumlah universitas. 

Program tersebut diterapkan di semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terpilih.15 Salah satu upaya dari Ditjendikti yakni 

meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga 

usaha kecil dan menengah (Small and Medium Enterprises – SMEs), usaha mikro, kecil dan 

menengah (Micro, Small, and Medium Enterprises –MSMEs) sebagai pemangku kepentingan 

(stakeholders) lembaga perguruan tinggi. Salah satu bentu programnya adalah Pendidikan 

Akademik Koperasi atau yang juga disebut Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) di 

usaha industri kecil dan menengah yang sejak tahun 2009 mulai pula melibatkan MSMEs.16 
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Program ekstra-kurikuler kewirausahaan lainnya yakni sebuah kegiatan 

pengembangan masyarakat (community development) yang dikelola sendiri oleh mahasiswa 

melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Implementasi dari program ini diharapkan akan 

meningkatkan rasa kepedulian dan kemauan untuk berkontribusi bagi pembangunan 

masyarakat di wilayah perdesaan untuk mengembangkan  desa di dalam mana masyarakatnya 

akan dapat menjadi aktif, mandiri, berwirausaha, dan bertambah makmur.17  

 Namun disayangkan, program PKM tersebut masih terbatas sebagai ajang kompetisi 

“tertutup” di kalangan perguruan tinggi. Ekspose kegiatan PKM masih kalah jauh dengan 

berbagai acara panduan bakat di televisi seperti “Indonesia Idol,” “Pildacil,” “X-Factor” dan 

semacamnya. Hasil-hasil invensi dan inovasi mahasiswa tersebut berhenti hanya sampai 

mendapatkan penghargaan yang mendukung akreditasi program studi dan kampusnya saja. 

Gayung tak bersambut ke arah studi kelaikan industrial dari produk-produk hasil karya 

mahasiswa tersebut, apalagi ke kalangan industri dan perdagangan, lebih-lebih untuk 

mendukung persaingan dagang di level internasional. 

 

KEDUA: UPAYA BERBASIS MASYARAKAT 

Kesadaran akan kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja 

tidak hanya ada di kalangan pemerintah, namun juga di kalangan masyarakat dari mana 

angkatan kerja tersebut berasal.  

Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Sipitanou dan Papagianis,18 pengangguran 

adalah sebuah masalah yang menantang bagi kita semua, tidak hanya bagi pemerintah. Untuk 

mengatasi pengangguran, salah satu jawaban kuncinya adalah menciptakan bisnis baru 

dengan membangkitkan kewirausahaan, baik melalui pendidikan dan pelatihan formal 

maupun informal.  

Salah satu infrastruktur yang tersedia bagi hampir semua orang saat ini adalah 

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Baik dari segi kecanggihannya maupun 

aksesibilitasnya. Kenyataan itu telah merevolusi cara orang menjalani kehidupan dan 

meningkatkan secara cepat peluang untuk membangun kewirausahaan berlandaskan platform 

teknologi tersebut.  

Kini, dengan berbekal jaringan internet yang bagus dan andal, lokasi bisnis menjadi 

tidak selalu menentukan. Bahkan perkantoran konvensional telah mendapatkan tantangan dari 

“kantor virtual.” Di samping itu, contoh-contoh dari para tokoh dari kalangan muda yang 

berhasil di bidang IT,  seperti Mark Zuckerberg dan Dustin Moskovitz dengan Facebook dan 

juga Matthew Mullenweg melalui WordPress-nya merupakan beberapa di antara banyak 

wirausahawan muda yang sukses dalam bidang IT dan mendapatkan liputan serta memiliki 

berpengaruh di seluruh dunia. Aksesibilitas internet dan inspirasi dari ara tokoh muda yang 

mencapai puncak kesuksesan itu mengilhami banyak generasi muda Indonesia untuk terjun 

berwirausaha di bidang bisnis yang nyaris tak berbatas di dalam mana kemampuan dan 
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penguasaan mereka akan kecanggihan IT dibutuhkan dan dapat dipergunakan seoptimal 

mungkin.19   

Masih di ranah masyarakat, terdapat gerakan para intelektual kampus untuk 

memotivasi dan membangkitkan wirausahawan muda di kalangan mahasiswa. Secara umum, 

para akademikus di Indonesia telah mengakui bahwa kuliah-kuliah kewirausahaan di kelas-

kelas mereka jauh dari memadai dalam menginternalisasikan jiwa wirausaha. Untuk mengisi 

celah antara penguasaan teoritik dan dunia praktis, mereka berpikir out of box dan 

menyelenggarakan program-program pelatihan (training) dan pendampingan (coaching) 

wirausaha. Salah satu di antara yang kesohor adaah Profesor Rhenald Kasali dari Universitas 

Indonesia yang mendirikan “Rumah Perubahan” untuk mendidik, melatih, dan mendampingi 

para mahasiswa yang akan ditumbuhkembangkan menjadi wirausahawan-wirausahawan 

muda.20       

Upaya berbasis masyarakat yang lain adalah gerakan para praktisi kewirausahaan. 

Terdapat banyak sekali praktisi bisnis dan kewirausahaan di Indonesia yang selalu 

mendorong dan memotivasi generasi muda Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa, 

untuk berani memulai usaha sendiri, seperti misalnya Sandiaga Uno,21 dan juga Merry Riana 

yang memfilmkan kisah kewirausahaannya dalam film “A Million Dollar Dream.”22   

 

KETIGA: GERAKAN BERBASIS KORPORASI 

Secara konvensional, di samping lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah seperti 

pegawai negeri dan pegawai BUMN, korporasi dan industri juga berperan sebagai pengguna 

lulusan perguruan tinggi. Itulah mengapa rancangan pendidikan tinggi utamanya ditekankan 

dalam hal bagaimana lulusannya dapat terserap di dalam lapangan-lapangan kerja formal 

sebagai pegawai. Secara reguler, banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kantor-kantor 

pengembangan karir di berbagai perguruan tinggi menyelenggarakan program job fair atau 

rekrutmen tenaga kerja secara langsung dan terbuka di kampus-kampus, di mana para lulusan 

baru (fresh graduates) bersaing satu sama lain untuk mendapatkan karir yang prospektif. 

Bahkan salah satu penilaian penting di dalam akreditasi program studi mengenai lulusan 

adalah “berapa lama waktu tunggu sejak lulusa hingga mendapatkan pekerjaan serta berapa 

gaji pertama yang didapatkannya. Kenyataannya, wirausaha belum dimasukkan ke dalam 

butir borang penilaian mutu sebuah program studi.  

 Namun demikian, di kalangan bisnis dan industri telah tumbuh kesadaran bahwa 

setiap sektor formal memerlukan dukungan dari sektor-sektor informal dan wirausaha. Untuk 

itu, kalangnan perusahaan dan industri menggeser orientasi mereka tidak hanya berupaya 

secara konvensional untuk menemukan calon karyawan yang prospektif, namun juga 

berperan mengembangkan kewirausahaan yang pada gilirannya dapat memperluas jejaring 

mereka dengan sektor-sektor informal. 

Salah satu yang cukup dikenal dalam hal program pengembangan kewirausahaan 

berbasis korporasi dilakukan oleh Bank Mandiri melalui program Wirausaha Muda Mandiri. 
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Implementasi program ini didasarkan pada keprihatinan dan kepedulian Bank Mandiri 

terhadap masalah pengangguran di Indonesia, terutama di kalangan muda dan terdidik. 

Dengan program itu diharapkan akan ada perubahan pola pikir (mindset) dari para mahasiswa 

dan pemuda dengan cara menghayati dunia bisnis sebagai wirausaha yang sejati. Dengan kata 

lain, usaha ini juga membantu pemerintah untuk mengurangi kebergantungan angkatan kerja 

terhadap lapangan kerja formal yang ketersediaannya tidak memadai. Program tersebut 

meliputi lokakarya (workshops), penghargaan, beasiswa dan penyediaan modul-modul kuliah 

atau kursus kewirausahaan.23 

 

KAITAN ANTARA KEWIRAUSAHAAN DAN DIPLOMASI PERDAGANGAN  

Tujuan umum kebijakan diplomasi perdagangan internasional Indonesia adalah untuk 

meningkatkan akses ke pasar ekspor dan fasilitasi ekspor untuk mengurangi kebergantungan 

pada pasar ekspor tertentu, meningkatkan pertumbuhan ekspor non-migas, diversifikasi pasar 

ekspor, diversifikasi produk ekspor, dan meningkatkan iklim usaha perdagangan luar negeri 

yang ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Peningkatan peran Indonesia dan 

kemampuan dalam diplomasi perdagangan internasional adalah untuk mengurangi tarif dan 

hambatan non-tarif yang diterapkan di pasar tujuan ekspor kita. Selain itu juga untuk 

meningkatkan intensitas partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional dan 

meningkatkan keuntungan dari negosiasi dalam berbagai forum internasional, yang dapat 

memberikan hasil yang berharga berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia. (Riyanto, 

2011). Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa sekalipun pelaku-pelaku diplomasi first 

track adalah para diplomat berbasis negara (state-based diplomats), namun dalam 

perdagangan internasional, pelakunya adalah sektor swasta, yakni kalangan industri dan 

bisnis, di mana keduanya memerlukan kemampuan wirausaha dan wiraswasta bertaraf 

internasional. 

 Di arena internasional tentunya diperlukan kerja sama dan koordinasi yang efektif dan 

selaras antara para diplomat perdagangan Indonesia dengan para wirausahawan pelaku bisnis 

internasional. Oleh karena itu, selain dibutuhkan diplomat perdagangan yang cakap, juga 

perlu didukung oleh wirausahawan bertaraf internasional yang menguasai cross-cultural 

skills, terampil berbahasa asing, memiliki ketrampilan standar bisnis, memiliki daya analisis 

yang kuat, terutama mengenai pasar dan produk, menguasai hukum dan peraturan 

perdagangan dan bisnis internasional serta memahami arti pentingnya penelitian di bidang-

bidang perdagangan internasional. 

 Dalam persoalan inilah segmen pendidikan tinggi memiliki peranan penting karena 

menyediakan sumber daya manusia yang paling dekat dengan kompetensi yang dituntut oleh 

dunia industri dan perdagangan pada level dan skala internasional. Selama ini jutaan orang 

bangsa Indonesia berada di negara asing kebanyakan sebagai pekerja atau buruh pada level 

pekerja kasar dan tidak memiliki keterampilan tertentu (unskilled worker). Padahal di era  

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2015 ini memberikan kesempatan  

kerja yang besar bagi para profesional untuk berkiprah di lingkup negara-negara ASEAN. 

Tentu demikian pula dalam hal kewirausahaan, setidaknya dunia pendidikan tinggi harus 
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berorientasi untuk mendorong tubuh-kembangnya wirausahawan berbasis perguruan tinggi 

yang memiliki kompetensi internasional.  

 Namun kenyataannya, orientasi diplomasi perdagangan Indonesia masih ditekankan 

pada pembicaraan mengenai pengurangan tarif dan hambatan non-tarif serta peran Indonesia 

di dalam forum-forum perdagangan internasional, yang manfaatnya lebih banyak dirasakan 

oleh pelaku-pelaku usaha yang sudah mapan, tanpa secara nyata dan berkesinambungan 

mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausahawan muda di level internasional.    

Hal itu bukannya tidak disadari. Di dalam acara peluncuran kerjasama antara 13 

lembaga pemerintah non-pendidikan dalam mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan 

semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Februari 201124  

menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya serius untuk membangkitkan lebih 

banyak wirausahawan, khususnya dari kalangan muda dan terdidik. Saat ini Indonesia 

memiliki presiden dan wakil presiden yang berlatar wirausaha sehingga semestinya upaya 

tersebut jauh lebih baik lagi.  

 Sebaik apa pun diplomasi perdagangan Indonesia, tanpa didukung oleh kalangan 

wirausaha yang bergerak di bidang produksi berskala industri dan distribusi bertaraf 

internasional tidak akan banyak berarti bagi kepentingan nasional untuk menyejahterakan 

kehidupan bangsa dan menyediakan peluang kerja serta kesempatan berusaha bagi angkatan 

muda terdidik. Lebih-lebih saat ini pemerintahan presiden Jokowi berupaya meningkatkan  

pendapatan negara melalui intensifikasi pajak. Pembayar pajak terbesar berasal dari kalangan 

wirausaha, yakni industri dan perdagangan barang maupun jasa. Oleh karena itu pemerintah 

Jokowi harus pula menunjukkan dukungan penuh pada upaya untuk memajukan dunia 

wirausaha, terutama untuk segmen warga berpendidikan tinggi agar Indonesia semakin 

mampu berperan di arena perdagangan internasional dan global.  

 

KESIMPULAN 

Pengangguran, sebagai akibat dari kesenjangan antara tumbuhnya angkatan kerja dengan 

keterbatasan lapangan kerja, merupakan masalah di hampir semua negara, termasuk di 

Indonesia. Hal itu menjadi lebih mengkhawatirkan, secara psikologis maupun politis, ketika 

pengangguran terdidik jumlahnya sangat besar. Sebagai upaya untuk menyempitkan celah 

tersebut, membangkitkan kembali semangat dan jiwa kewirausahan di kalangan mahasiswa 

merupakan keharusan. Makalah ini menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat, dan 

kalangan dunia usaha di Indonesia telah menyadari dan berupaya menurunkan jumlah 

pengangguran terdidik dengan menggalakkan kewirausahaan. Pada saat yang sama, 

kedudukan Indonesia di dunia sebagai salah satu negara berpendapatan menengah (middle 

income country) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peranan penting dalam diplomasi 

perdagangan internasional, dan seharusnya dengan status tersebut Indonesia dapat 

menciptakan peluang kerja jauh lebih banyak lagi. Namun kenyataannya tingkat 

pengangguran terdidik masih relatif tinggi.  
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Masalahnya, menurut pendapat saya terletak pada belum selarasnya upaya-upaya 

yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut. Dunia kampus yang memiliki sumberdaya 

manusia paling berkualitas masih berpuas-diri hanya sampai level kompetisi penemuan dan 

pembaharuan (invention and innovation) produk, belum ditindaklanjuti oleh pemerintah dan 

swasta dengan penelitian dan pengembangan atas temuan dan inovasi tersebut secara 

industrial. Sementara itu diplomasi bisnis dan perdagangan masih lebih menaruh perhatian ke 

arah pengurangan hambatan tarif dan non-tarif yang pada gilirannya membantu hanya untuk 

kalangan usaha ekspor yang telah mapan. Sementara di sisi impor, saat ini Indonesia dibanjiri 

impor terutama oleh produk-produk dari Tiongkok (made in China), yang apabila tidak 

diantisipasi dengan baik maka akan menyebabkan deindustrialisasi di Indonesia.  

Dengan demikian, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih tertata dan serius, 

tidak hanya di kalangan pemerintahan saja, namun juga antara pemerintah, masyarakat, dan 

juga kalangan korporasi dan industri dalam memajukan dan menguatkan jejaring di antara 

para pemangku kepentingan dalam hal membangkitkan lebih banyak lagi wirausahawan dari 

kalangan perguruan tinggi serta kalangan muda Indonesia pada umumnya, apabila kita ingin 

menjadikan diplomasi perdagangan Indonesia semakin bermanfaat untuk menyejahterakan 

lebih banyak lagi generasi muda Indonesia di masa mendatang. Wallahu a’lam.  
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