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TIGA HAL PENTING:

 Mengapa perlu pendidikan kewirausahaan?

 Apa konsep pendidikan kewirausahaan?

 Bagaimana mengintegrasikan pendidikan 

kewirausahaan?



MENGAPA PERLU PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN?
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LATAR BELAKANG:

 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 3, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.

 Untuk mencapai tujuan yang terkait dengan kreativitas dan

kemandirian diperlukan pendidikan kewirausahaan di setiap

jenjang dari PAUD Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas

(termasuk SMK)..........KARENA

 Arah kebijakan SMK adalah mandiri kerja dan mandiri usaha

 Kenyataan yang ada, pendidikan kewirausahaan di Indonesia 

masih kurang memperoleh perhatian yang memadai.



PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SETIAP SATUAN

PENDIDIKAN DIDASARKAN PADA BUTIR-BUTIR KEBIJAKAN NASIONAL: 

(RPJMN 2010 – 2014)

 Pembangunan bidang pendidikan diarahkan  tercapainya 
pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara 
ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: (1) 
menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, (2) 
menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

 Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum 
tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong 
penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM 
untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan 
memasukan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan 
mengembangkan model link and match).



KONSEP  KEWIRAUSAHAAN

 Menurut Kristanto (2009), kewirausahaan adalah: ilmu, seni, 
perilaku, sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki 
kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia 
nyata secara kreatif (create a new and different).

 Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai 
sebuah usaha dan mengembangkan usaha (Soeharto Prawiro, 
1997)

 Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu 
yang baru  (kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam 
memberikan nilai lebih.

 Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan  sesuatu 
yang baru dan berbeda (Drucker, 1959)



PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN?

 Pendidikan yang menerapkan “penginternalisasian 

nilai-nilai kewirausahaan”  kearah pembentukan 

kecakapan hidup (kewirausahaan) pada peserta 

didiknya melalui kurikulum yang dikembangkan di 

sekolah. 

 Pendidikan kewirausahaan bukan merupakan mata 

pelajaran tersendiri



RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

KARAKTER

KONSEP

KETERAMPILAN/SKILL



LANDASAN PENGEMBANGAN

 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 
Nasional

 Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional 
Memasyarakatkan dan membudayakan Kewirausahaan. 

 Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi – UKM  dan 
Menteri Pendidikan Nasional No. 02/SKB/MENEG/VI/2000 dan 
No. 4/U/SKB/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pendidikan 
Perkoperasian dan Kewirausahaan.

 Pidato Presiden Tahun 2010, telah mengamanatkan perlunya 
penggalakan jiwa kewirausahaan dan metodologi pendidikan yang 
lebih mengembangkan kewirausahaan

 Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan 
SKL, dan Permendiknas No. 6 Tahun 2007 tentang 
Penyempurnaan Pelaksanaan SI dan SKL



TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN

KEWIRAUSAHAAN:

 Memperkuat pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang berlaku saat ini (the existing curriculum ) di setiap 

satuan pendidikan formal dan non formal dengan cara 

memperkuat metodologi pembelajaran dan mengintegrasikan 

pendidikan kewirausahaan.

 Melalui program ini diharapkan lulusan pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan, dan warga sekolah lainnya memiliki karakter, 

spirit dan perilaku wirausaha. 



TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN

KEWIRAUSAHAAN:

 Terbuka dan mandiri, mampu melihat , mencari, mengelola & 

menciptakan peluang dengan berpikir kritis dan kreatif untuk 

menghasilkan ide-ide inovatif

 Berani  mengambil resiko dan memiliki ketrampilan-ketrampilan 

untuk menjalankan ide-ide inovatif secara nyata disertai sikap 

etis agar dapat mencapai hasil yang terbaik

 Dapat mengkomunikasikan ide inovatif dilandasi sikap 

kejujuran, tanggung jawab dan kepekaan pada kebutuhan orang 

lain.



RUANG LINGKUP 

Satuan Pendidikan mulai dari  PAUD, SD/MI/SDLB, 

SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK, hingga 

PNF. 



KRITERIA KEBERHASILAN

Warga Sekolah memiliki :

1. Memiliki karakter wirausaha

2. Memahami konsep kewirausahaan

3. Memiliki keterampilan/skill berwirausaha

4. Budaya terbentuknya lingkungan kehidupan sekolah 

sebagai lingkungan belajar yang berwawasan 

kewirausahaan



PRINSIP  PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 

KEWIRAUSAHAAN

1. Pengembangan nilai-nilai kewirausahaan merupakan sebuah proses 
panjang dan berkelanjutan dimulai dari awal peserta didik masuk sampai 
selesai dari suatu satuan pendidikan. 

2. Materi nilai-nilai kewirausahaan bukanlah bahan ajar biasa. Artinya, nilai-
nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti 
halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun fakta 
seperti dalam mapel Agama, Bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, namun 
nilai kewirausahaan diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, bisa 
melalui materi, metode, maupun penilaian.

3. Pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru tidak perlu mengubah materi 
pokok yang sudah ada tetapi menggunakan materi pokok itu untuk 
mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan. Demikian juga, guru tidak 
harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan 
nilai kewirausahan tersebut.

4. Digunakan metodologi pembelajaran aktif 

5. Pengembangan pendidikan kewirausahaan selaras dengan ekonomi 
kreatif.



RANCANGAN PENGINTEGRASI PENDIDIKAN 

KEWIRAUSAHAAN DI DALAM SETIAP SATUAN PENDIDIKAN 

1. Terintegrasi  dalam seluruh Mata Pelajaran

2. Terpadu dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler

3. Melalui Kegiatan Pengembangan Diri

4. Perubahan Pelaksanaan Pembelajaran
Kewirausahaan dari Teori/konsep ke Pembelajaran 
Praktik Berwirausaha

5. Pengintegrasian ke dalam Bahan/Buku Ajar

6. Pengintegrasian melalui Muatan Lokal

7. Pengintegrasian melalui Kultur Sekolah
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NILAI
DESKRIPSI

1. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan

2. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan

dan peraturan

3. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan 

tugas dan mengatasi berbagai habatan 

4. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk  menghasilkan cara atau hasil berbeda 

dari  apa yang telah dimiliki

5. Inovatif Kemampun untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan 

persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya 

kehidupan

6. Mandiri Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas

7. Tanggung-jawab Sikap dan perilaku seseorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan 

kewajibannya 

Tabel : Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan
Kewirausahaan



8. Kerja sama Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya mampu menjalin 

hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan, dan pekerjaan

9. Kepemimpinan Sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik,

mudah bergaul dan bekerjasama dengan orang lain

10. Ulet Sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah menyerah untuk mencapai 

suatu tujuan dengan berbagai alternatif 

11. Berani 

Menangung

Resiko

Kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani 

dan mampu mengambil risiko kerja

12. Komitmen Kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik  

terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

13. Realistis Kemampuan menggunakan fakta/realita sebagai landasan berpikir yang 

rasionil dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan/perbuatannya

14. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui secara mendalam 

dan luas dari apa yang yang dipelajari, dilihat, dan didengar 

15. Komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain

16. Menghargai akan 

Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang 

lain

NILAI
DESKRIPSI



17. Berorientasi pada 

tindakan

Mengambil inisiatif untuk bertindak, dan bukan menunggu, sebelum sebuah 

kejadian dikehendaki terjadi

NILAI
DESKRIPSI



LANGKAH AWAL 

1. MANDIRI

2. KREATIF

3. BERANI MENGAMBIL RESIKO

4. BERORIENTASI PADA TINDAKAN

5. KEPEMIMPINAN



KESIMPULAN

Pendidikan kewirausahaan mendorong 

peserta didik dapat mengembangkan 

kreativitas dan inovasi.

Pendidikan kewirausahaan bukan berarti 

mengarahkan peserta didik menjadi 

pengusaha atau pebisnis tetapi untuk 

mengembangkan JIWA bisnis yang memiliki 

tanggung jawab sosial penuh pada bidangnya. 



“Sekolah akan kehilangan 
relevansinya jika tidak 
mengajarkan prinsip 
kewirausahaan dan keuangan” -
-Robert.T. Kiyosaki--



YEL-YEL PELATIHAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

 APAKAH BAPAK/IBU SANGGUP MENGINTERGRASIKAN 
PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PEMBELAJARAN?

 SAYA SANGGUP MENGINTERGRASIKAN PENDIDIKAN 
KEWIRAUSAHAAN DALAM PEMBELAJARAN

 APAKAH BPK/IBU SIAP MENJADI WIRAUSAHA?

 SAYA SIAP MENJADI WIRAUSAHA

 APAKAH BAK/IBU SENANG MENJADI WIRAUSAHA?

 SAYA SENANG MENJADI WIRAUSAHA.............KARENA 

 MENJADI WIRAUSAHA MANDIRI

 LANGKAH PASTI MEMBANGUNA NEGERI. 





PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 
DI

LAZUARDI GIS



“Educate your children for a time  not yours”

Sasaran Lazuardi GIS

Melahirkan manusia Indonesia yang:

1. Mencintai ilmu

2. Terampil dalam mengembangkan ilmunya

3. Kreatif

4. Menguasai kemampuan-kemampuan dasar

5. Berwawasan luas

6. Percaya diri dan terampil berkomunikasi

7. Memiliki keprihatinan sosial dan cinta lingkungan

8. Memiliki keimanan yang kuat

9. Berkepribadian dan berakhlak mulia



Dengan kata lain…….

Melahirkan manusia-manusia 

dengan keterampilan hidup (life skill) 

yang tinggi



Penambahan Program pengayaan dalam bidang kewirausahaan

Menitik beratkan pada life skill kewirausahaan 

Memperkaya pengalaman siswa dengan kegiatan 

yang tidak tercover oleh kurikulum formal/ reguler



Penambahan Program pengayaan dalam bidang kewirausahaan ….

 Kegiatan-kegiatannya masih berkaitan erat dengan 

kurikulum formal

 Waktu penyelenggaraannya terintegarasi pada jam sekolah

 Bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI)



PJI di Lazuardi

Primary Program

 Mengajarkan prinsip sederhana 

kewirausahaan, bisnis, dan ekonomi melalui 

relevansinya dengan kehidupan dan  apa yang 

dipelajari di sekolah. 

 Sekolah ke-2 di Indonesia yang meng-

integrasikan PJI sebagai pembelajaran 

sekolah



 Dilengkapi kurikulum pembelajaran, lesson plans, 

guidelines, poster, games, certificate dan 

pengajaran melalui games, hand-on activities, 

kunjungan, case studies.



Student Company Program

 Kelompok siswa SMP (25 orang) membuat 

dan menjalankan perusahaan bisnis milik 

mereka
 Mencari modal, membuat business plan, merancang strategi, 

memproduksi barang/jasa, membuat lapran pemegang saham, 

pembagian dividen

 Mengajarkan skills : Leadership, problem 

solving, teamwork, negotiation, finance 



Grade 7 Chlorine…

JAP FEST COMPANY PROFILE

IDENTITAS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN 

 Jap Fest (Japan Festival) 

ALAMAT PERUSAHAAN 

 SMP Lazuardi

Jl. Garuda Ujung no. 35 Cinere 
Logo Jap Fest



 LATAR BELAKANG 

JA adalah salah satu program di  SMP Lazuardi GIS. Program 
ini merupakan peluang besar bagi siswa siswi nya untuk 
mengenal dunia bisnis… Jap. Fest merupakan sebuah 
perusahaan yang terdiri dari 15 orang .. Oleh karena itu kami 
ingin menunjukan bahwa kami memiliki jiwa usaha yang 
tinggi..

 TUJUAN PERUSAHAAN

1. Membentuk jiwa usaha bisnis

2. Menambah wawasan pengalaman wirausaha 

JAP FEST COMPANY PROFILE



VISI

Menjadi perusahaan yang terbaik di SMP Lazuardi dan bisa 
memuaskan pelanggan

MISI

 Menjual makanan dengan kualitas dan kebersihan yang baik 

 Menjual makanan atau minuman yang enak

 Menjual makanan atau minuman dengan harga murah

JAP FEST COMPANY PROFILE



DESKRIPSI BISNIS

Bisnis utama

 Makanan dan minuman

 Kami akan menjual makanan dan minuman.. Makanan yang sempat 

kami jual adalah  sushi dengan nama “Sushi Similikiti BilipBilip”, 

untuk minumannya kami sempat menjual minuman dingin dengan 

nata de coco dengan nama “BomBop”, kami juga menjual es lilin 

untuk minuman ringannya. Untuk kesempatan lainnya kami akan 

mencoba menjual makanan lain..

JAP FEST COMPANY PROFILE



Bisnis Sampingan

 Kami juga akan mencoba menjual selain sushi dan bombop 

 Juga akan melakukan Berjualan harian.. Contohnya Paper Qulling.

 Sushi Similikiti BilipBilip adalah sushi yang tersedia dengan berbagai rasa seperti 
Crabs Stick, sosis, tuna, dan kornet ayam.. Sushi dikemas di dalam mika, 1 mika terdiri 
dari 3 buah sushi.

 Bom Bop adalah minuman dengan berbagai rasa seperti jeruk, mangga, oreo, jambu, 
dan apel yang di campur dengan nata de coco. Bom Bop dikemas di dalam gelas 
plastic.

 Es lilin adalah es dengan berbagai rasa seperti anggur, leci, kiwi, strawberry, dan 
peach..

 Paper Quilling adalah kertas qulling yang di bentuk menjadi beraneka bentuk dan di 
tempel di sebuah notebook atau kartu. DESKRIPSI BISNIS

JAP FEST COMPANY PROFILE



President Director

Radifan Cakra A

Secretary
Vania Ayu 
Hendro P

VP of Marketing

Ratri Arfita

Pandu S

VP. Finance
Salsabila N.I

Production Manager
Cahya Siswandono

Prana Warman
M.T Irsyadi
M. Reza A

Bestari Kanya P
Ilham Nadhir
Abdul Aziz M.I

VP Production
Annisa Izmila 

I.T
Thahira Hanum

JAP FEST COMPANY PROFILE



Nama produk: Sushi

Production manager: Annisa Izmila

Lokasi: SMP Lazuardi Cinere

Nama produk: Bombop

Production manager: Prana Warman

Lokasi: SMP Lazuardi Cinere

Nama produk: Es lilin

Production manager: M. Tegar Irsyadi

Lokasi: SMP Lazuardi Cinere

BISNIS SAMPINGAN

Nama produk: Paper Qulling

Production manager: Bestari Kanya P

Lokasi: SMP Lazuardi Cinere

PENUTUPAN
Demikian isi dari Company Profile perusahaan kami, semoga dapat digunakan sebagai

inspirasi kami dalam menjalankan usaha yang telah ada. Agar kami dapat mewujudkan

semua visi dan misi yang telah disepakati.

JAP FEST COMPANY PROFILE



Pelatihan - pelatihan



Proses Produksi 

Pembuatan nata de coco



Proses Produksi 

Daur ulang kertas



Hasil Panen yang siap di jual



Kegiatan JA Fair……….



Kegiatan JA Fair……….



YEL-YEL PELATIHAN - PELATIH PENDIDIKAN 

KEWIRAUSAHAAN

 Apakah bapak/ibu siap menjadi pelatih pendidikn kewirausahaan?

 Saya siap menjadi pelatih pendidikan kewirausahaan

 Apakah bpk/ibu senang menjadi pelatih pendidikan kewirausahaan?

 Saya senang menjadi pelatih pendidikan kewirausahaan

 Apakah bpk/ibu siap menjadi wirausaha?

 Saya siap  menjadi wirausaha

 Apakah bpk/ibu senang menjadi wirausaha?

 Saya  senang menjadi wirausaha.

 Menjadi Wirausaha Mandiri.

 Langkah pasti membangun negeri. 



TAHAPAN MENDIDIK ANAK MEMILIKI JIWA DAN PERILAKU WIRAUSHA

 BALITA: Masukan ciri-ciri wirausaha (secara sederhana) di dalam kegiatan 
sehari-hari dalam keluarga.

 SD kelas 1: Kenalkan anak dengan berbagai macam pekerjaan.

 SD kelas 2: Kenalkan anak dengan pendapatan  dari berbagai macam 
pekerjaan,…..dimuli dari pendapaan orang tuan, saudara, tetangga, dst.

 SD kelas 3: Anak mulai diajari mengidentifikasi kebutuhanya sendiri dan 
mengalokasikan keuangan untuk kebutuhannya sendiri: dalam 1 hari, 1 
minggu. 

 SD kelas 4: Anak mulai diajari mengidentifikasi kebutuhanya sendiri dan 
mengalokasikan keuangan untuk kebutuhannya sendiri: selama satu bulan 
serta  diajari membuat catatan secara sederhana.(APBA secara sederhana)

 SD kelas 5:Anak dilatih berbisnis keci-kecilan, seperti: menjual asesoris, 
makanan, permen, dll di lingkungan teman-temannya…..di sekolah sudah muai 
dilatih (kantin kejujuran)

 SD kelas 6: Latihan bisnis ditingkatkan dengan lingkungan yang lebih luas, 
misalny ke tetangga terdekat………… “Bagus kalau kita mencoba untuk merintis 
tempat (UNIT USAHA) untuk belajar anak berwirausaha”.  

 SMP dan selanjutnya: Latihan bisnis ditingkatkan dengan lingkungan yang lebih 
luas




