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Abstrak
Indonesia merupakan negara mega biodiversity, dimana Indonesia dan Brasil adalah
negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Ketidakmampuan bangsa
Indonesia dalam mengelola kekayaan mega biodiversity mengakibatkan bangsa
Indonesia menjadi negara yang cenderung konsumtif, dimana hampir seluruh sektor
vital diperoleh dengan cara import. Wawasan pembelajaran biopreneur merupakan
salah satu upaya untuk memberikan contoh pemikiran mengenai pemanfaatan kekayaan
mega biodiversity alam indonesia, dimana selama ini kekayaan mega biodiversity
tersebut belum diakui sebagai harta kekayaan. Pemanfaatan kekayaan mega
biodiversity Indonesia untuk mewujudkan ekonomi hijau yang bermanfaat secara
ekonomi dan ekosistem dapat diwujudkan dengan pengembangan masyarakat yang
sadar biopreneur. Pendidikan sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional
memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun kemandirian bangsa.
Kata Kunci : biopreneur, wirausaha, pembelajaran.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati.
Menurut Keong (2015), Indonesia merupakan negara mega biodiversity, dimana
Indonesia dan Brasil adalah negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia.
Sutarno (2015) dan Hilman & Ramadoni (2001), menjelaskan bahwa mega biodiversity
Indonesia baru dimanfaatkan rata-rata di bawah 5%. Indonesia sebagai negara mega
biodiversity tentunya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk
mengatasi berbagai permasalah bangsa, misalnya pangan, energi dan kesehatan.
Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan mega
biodiversity mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi negara yang cenderung
konsumtif, dimana hampir seluruh sektor vital diperoleh dengan cara import. Menurut
data dari PBS tahun 2016, komoditas import Indonesia tahun 2016 terbesar adalah
bahan bakar minyak sebesar 337 trillyun rupiah, minyak mentah sebesar 156 trillyun
rupiah, suku cadang kendaraan 39 trillyun rupiah dan telekomunikasi 35 trillyun rupiah.
Beberapa sektor penting tersebut tentunya dapat diperoleh dari komoditas lokal jika
bangsa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan mega biodiversitysecara optimal dan
menguntungkan dari segi ekonomi dan ekosistem.
Wawasan pembelajaran biopreneur merupakan salah satu upaya untuk
memberikan contoh pemikiran mengenai pemanfaatan kekayaan mega biodiversity alam
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Indonesia, dimana selama ini kekayaan mega biodiversity tersebut belum diakui sebagai
harta kekayaan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaan bahwa Indonesia
adalah negara mega biodiversity yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah.
Kesadaran sebagai negara mega biodiversity seharusnya dapat dimanfaatkan secara
maksimal untuk mencari alternatif dalam memecahkan berbagai permasalah bangsa.
Memanfaatkan kekayaan mega biodiversity untuk membangun kemandirian
bangsa membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Keunggulan sumber daya
manusia dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu
dapat dibangun melalu penyiapan calon guru yang sadar akan wirausaha. Artikel ini
bertujuan untuk mereview aplikasi biopreneur untuk meningkatkan pemanfaatan
megabiodiversitas indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar wirausaha.
BIOPRENEUR SEBAGAI UPAYA MEMANFAATKAN KEKAYAAN MEGA
BIODIVERSITY INDONESIA
Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa.
Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.
Indonesia juga memiliki berbagai jenis ekosistem, seperti ekosistem perairan, ekosistem
air tawar, rawa gambut, hutan bakau, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Jenis-jenis
hewan yang ada di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 jenis yang terdiri
atas lebih kurang 200.000 serangga (± 17% fauna serangga di dunia), 4.000 jenis ikan,
2.000 jenis burung, serta 1.000 jenis reptilia dan amphibia (Sutarno, 2015; Keong,
2015).
Kekayaan mega biodiversity yang teridentifikasi belum dimanfaatkan untuk
menunjang pembangunan ekonomi bangsa dan ekosistem hijau (Sulfahri et al., 2016).
Artinya, pemanfaatan kekayaan mega biodiversity belum menguntungkan secara
ekonomi dan ekosistem. Pembangunan masih cenderung mengandalkan model
eksploitatif yang merusak. Kondisi ini diperparah dengan industri yang tidak sigap
menangkap peluang memanfaatkan pengetahuan tentang kekayaan kekayaan mega
biodiversity. Kombinasi dari dua kondisi ini yang membuat aplikasi kekayaan mega
biodiversitymasih lemah atau jarang diwujudkan untuk menunjang ekonomi hijau.
Pemanfaatan kekayaan mega biodiversity Indonesia untuk mewujudkan ekonomi
hijau yang bermanfaat secara ekonomi dan ekosistem dapat diwujudkan dengan
pengembangan masyarakat yang sadar biopreneur. Masyarakat yang memiliki jiwa
biopreneur akan menjadi masyarakat yang inovatif dalam memanfaatkan kekayaan
mega biodiversity untuk menunjang ekonomi hijau.
BIOPRENEUR SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA
Pendidikan sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional memiliki peranan
yang sangat penting untuk membangun kemandirian bangsa (Zulkarnain, 2006;
Sudjatmoko, 2009). Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dalam arti luas,
berdasarkan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi jalur pendidikan
formal (sekolah), non-formal (luar sekolah), dan informal (Pendidikan keluarga atau
masyrakat). Salah satu wujud keberhasilan pendidikan untuk meningkatkan kualitas
masyrakat adalah semakin kuatnya kemandirian masyrakat dalam bidang ekonomi,
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yaitu semakin tumbuhnya usaha mandiri yang dilakukan oleh lulusan lembaga
penelitian.
Kemandirian masyarakat khususnya di bidang ekonomi perlu terus
dikembangkan melalui berbagai strategi dan kelembagaan yang ada di masyarakat,
terutama lembaga pendidikan. Menurut Sudjatmoko (2009) dan Sampurno (2007),
membangun kemampuan wirausaha membutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa,
yaitu pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masyarakat sebagai sebagai subjek
sekaligus objek, dunia usaha sebagai katalisator, lembaga keuangan sebagai
dinamisator, serta jaringan dunia bisnis dan tata ekonomi suatu masyarakat. Semua
elemen tersebut harus bergerak secara simultan dan kerkesinambungan, sehingga dapat
menciptakan suasana kondusif dalam tumbuh kembangnya wirausaha di kalangan
masyarakat.
Berdasarkan data dari consensus economic inc., London, pertumbuhan ekonomi
Indonesia mengalamai pertumbuhan sebesar 3,4%, inflasi sebesar 12%, devisit neraca
pembayaran 2,6%, jumlah kemiskinan sebanyak 56,7 juta, dan pertumbuhan ekspor
diperkirakan -2%. Dengan begitu, sulit bagi negara ini untuk membangaun keberdayaan
rakyat. Mewujudkan kemandirian bangsa harus dilakukan dengan pembangunan
masyarakat melalui pendidikan dan pendampingan wirausaha.
Selama ini, sistem pendidikan belum didesain sebagai faktor utama untuk
mencerdaskan kehidupan yang mampu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.
Proses pendidikan cenderung hanya mengembangkan penalaran, belum pada
pengembangan emosional dan spiritual yang seimbang dengan pengembangan
intelektual peserta didik. Selain itu, lulusan pendidikan tidak komprehensip, karena
proses pembelajaran di sekolah belum meningkatkan kreativitas, inovasi, dan
kepercayaan diri dari peserta didik. Akhirnya, lulusan dari berbagai lembaga pendidikan
lebih cenderung untuk menjadi pegawai/karyawan dibandingkan dengan usaha mandiri.
Pendidikan harus dilakukan untuk menjadikan manusia Indonesia seutuhnya,
yaitu manusia Indonseia yang cerdas, terampil, memiliki sikap mental yang tangguh,
dan mandiri, serta memiliki kecintaan pada tanah air dan bangsa. Materi pembelajaran
diringkas sesuai kebutuhan siswa dan masyarakat, serta diprioritaskan pada
pembangunan ilmu dasar. Sistem pembelajaran seahrusnya diarahkan ke arah yang
demokratis sehingga memberikan gerak yang luas untuk siswa didik mengembangkan
ekspresi kecerdasan dan bakat biopreneurnya.
KESIMPULAN
Pemanfaatan kekayaan mega biodiversity Indonesia dapat diwujudkan melalui
pendidikan biopreneur. Pendidikan biopreneur dapat diwujudkan melalui penguatan
sistem pembelajaran yang diarahkan ke arah yang demokratis sehingga memberikan
gerak yang luas untuk siswa didik mengembangkan ekspresi kecerdasan dan bakat
biopreneurnya. Biopreneur merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan kekayaan
mega biodiversity Indonesia dan untuk membangun kemandirian bangsa.
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