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ABSTRACT 
 

           Rohmad, Q.100 110 053, Management of anti curroption hard working and 
responsibility character in entrepreneurship class at SMK Negeri 4 Surakarta , 
thesis, Education Management of Postgraduate Program, Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2013 
          The purposes of the research are (1) to describe management of hard work 
character in entrepreneurship class ( 2) to describe management of responsibility 
character in entrepreneurship class. 
          The type of research used in this research is qualitatif research conducted 
in SMK Negeri 4 Surakarta. Main objects of the research are teachers and 
studentof entrepreneurship class. Techniques of data collecting used are 
interview, observastion, and document study. Technique of data analization is 
interractively and continuously in each step of the research perfectly done. 
         The results of the research are (1) Management of anti corruption and hard 
work character in entrepreneurship class can be applied by using management 
elements that are started by making business plan that content page of preface, 
executive summarization, business idea and market, product marketing plan, 
supplier, plan of financial, risk analization, work commitment and work rules 
outline, and continued by production, promrotion, product selling, and ended by 
making report and supervision. Those activities are done continuously every 
week to grow strong character of hard work, obsession, patient, not easy to give 
up, tough, and having dream.(2) Management of anti corruption and 
responsibility in entrepreneurship class that in conducting business activities in 
group with responsibilities: leader group, finance manager, production manager, 
logistic manager, selling manager, and quality qontrol. Eventhough each person 
has their own task, the responsibilities are done in tim. The keys of success are 
doing responsibilities perfectly, risk taking, learning from failure to get power to 
reach success. The character built are coreness, obey the rule, responsibility, 
finish duties, and take a risk. 
Key words : entrepreneurship; character, corruption,hard working, responsibility 
 
 

Pendahuluan 

Salah satu alasan mendasar terjadinya reformasi tahun 1998 karena  

pemerintahan waktu itu yaitu pada masa orde baru telah terjadi Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN). Kelompok reformis menilai bahwa orde baru dianggap 

telah menciptakan pemerintahan yang korup. Namun setelah reformasi berjalan 

lebih dari satu dasawarsa cita- cita pemberantasan korupsi di Indonesia belum 

menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan gejala yang terjadi justru korupsi 
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semakin merajalela ke seluruh bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara baik di pusat sampai ke daerah - daerah . Oleh karena itu korupsi 

merupakan salah satu tantangan yang harus  dihadapi karena korupsi 

mengancam kehidupan manusia, menghambat pembangunan, kesejahteraan, 

menimbulkan kemiskinan dan menyengsarakan rakyat, oleh karena itu korupsi 

harus diberantas untuk menyelamatkan uang negara demi kesejaheraan rakyat. 

Pemerintah Indonesia sejak awal telah mengambil langkah- langkah  dan 

melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi  yaitu sejak 

kepemimpinan presiden Soekarno berlanjut sampai pemerintahan Presiden 

Susilo Bambang Yudoyono. Secara konstitusional upaya pemberantasan korupsi 

dengan dikeluarkan peraturan perundangan tentang Tindak Pidana Korupsi dan 

pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi harapan 

masyarakat untuk mengobati penyakit masyarakat yang sudah kronis. Sampai 

saat ini langkah KPK sudah menunjukkan prestasi yang mengagumkan dengan 

memproses hukum para pejabat yang terlibat kasus korupsi, walaupun esensi 

pemberantasan korupsi bukan siapa yang telah diproses secara hukum tetapi 

kesungguhan untuk terus berupaya menciptakan semangat anti korupsi di setiap 

elemen masyarakat. 

Untuk membantu tugas KPK yang cukup berat , maka diperlukan suatu 

sistem yang mampu menyadarkan seluruh elemen bangsa untuk bersama- sama 

mengikis akar- akar korupsi. Ada dua strategi untuk memberantas korupsi yaitu 

represif dan preventif. Strategi represif berarti upaya memberantas korupsi 

dengan melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku, sedangkan strategi preventif dengan mencegah 

terjadinya perbuatan korupsi.  Salah satu cara yang efektif untuk mencegah 

terjadinya tindakan korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi . Melalui 

pendidikan dapat ditanamkan nilai- nilai luhur sejak dini pada setiap anak bangsa 

seperti : kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, 

adil, berani dan peduli, sehingga dapat mendukung terwujudnya negara  

Indonesia yang bebas dari korupsi. 
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Berkaitan dengan nilai- nilai/ karakter anti korupsi diatas, sudah 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbagai mata pelajaran namun belum 

secara eksplisit dan terfokus sehingga kegiatan dan hasilnya belum seperti yang 

diharapkan. Dalam hal ini sejak beberapa tahun terakhir SMK Negeri 4 Surakarta 

menyelenggarakan kelas entrepreneurship yaitu kelas reguler seperti kelas- kelas 

yang lain tetapi ada penguatan dalam bidang pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap kewirausahaan yang kegiatannya terpadu dengan pembelajaran mata 

pelajaran produkif yaitu pengelolaan usaha. 

Tujuan penelitian ( 1) untuk mendeskripsikan pengelolaan karakter anti 

korupsi kerja keras dalam kelas entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta (2 ) 

untuk mendeskripsikan pengelolaan karakter anti korupsi tanggung jawab dalam 

kelas entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta 

 

Metode  Penelitian 

1. Jenis penelitian adalah kualitatif, karena pemasalahannya holistik, komplek , 

dinamis dan penuh makna. Menurut  Sugiyono ( 2012: 14 ) mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2009 : 4) menyatakan bahwa 

metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku 

yang dapat diamati.  

2. Subyek Penelitian meliputi a) siswa kelas entrepreneurship b) Guru yang 

mengampu mata pelajaran entrepreneurship c) Koordinator kegiatan kelas 

entrepreneurship d) Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab  

3. Teknik Pengumpulan Data melalui a) observasi yaitu menghimpun data 

informasi melalui pengamatan ( observasi ) dilakukan dengan melihat/ 

memperhatikan dan/ atau mendengarkan orang atau peristiwa yang hasilnya  

telah terungkap selanjutnya dicatat ( Sutama, 2011 : 92 ), b) Wawancara, 
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dilakukan secara semi struktural, c) dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, buku notulen rapat , 

agenda, barang hasil praktik, dan sebagainya. 

4. Teknik Analisa Data 

Menurut Milles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono 2008:207 

mengemukakan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu date reductian, 

date collection, date display, conclution 

5. Keabsahan Data 

Kegiatan ini adalah untuk menjawab kelemahan yang sering muncul 

yang dialami peneliti kualitatif yang berkaitan dengan validitas dan 

reliabilitas data. (Suharsimi, A , 2010 : 167 ) Ada beberapa prinsip utama 

yang harus diperhatikan  

a. Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam pengumpulan data di 

lapangan 

b. Melakukan pengamatan secara terus menerus 

c. Melakukan triangulasi baik metode maupun sumber untuk mengecek 

kebenaran data  

d. Pelibatan para pakar metodologi dan atau substansi program untuk 

berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian 

e. Menggunakan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan 

kebenaran data yang diperoleh dalam bentuk rekaman, dan tulisan  

f. Member check, yaitu pengecekan terhadap hasil yang diperoleh guna 

perbaikan dan penambahan terhadap kemungkinan kekeliruan dan 

kekurangan 

Dengan langkah- langkah tersebut di atas keabsahan data dapat 

dipertanggungjawabkan dan mengingat keterbatasan waktu ,tenaga dan 

kemampuan peneliti 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengelolan karakter anti korupsi kerja keras dalam kelas entrepreneurship di 

SMK Negeri 4 Surakarta 

Dalam kegiatan kelas entrepreneurship diawali dengan penyusunan 

perencanaan bisnis ( business plan ) yang memuat halaman pendahuluan, 

ringkasan eksekutif, ide usaha dan pasar, rencana pemasaran produk, 

pemasok, rencana keuangan, analisa resiko, komitmen kerja dan kerangka 

peraturan kerja, kemudian dilanjutkan proses produksi, promosi, penjualan 

produk dan diakhiri dengan membuat laporan dan supervisi. Perencanaan 

bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang menguraikan ide- ide 

dasar yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis dan hal- hal yang 

berkaitan dengan pendirian tersebut. Menurut  Justin G. Longenecker ( 2001 

: 152 ) perencanaan bisnis bagi suatu usaha baru memiliki empat tujuan 

dasar yaitu pertama, perencanaan bisnis mengidentifikasikan lingkup dan 

konteks kesempatan bisnis, mengapa timbul kesempatan seperti itu? Kedua, 

menyajikan pendekatan yang digunakan oleh para wirausaha di dalam 

mengeksploitasi kesempatan tersebut. Ketiga, mengidentifikasikan faktor- 

faktor yang menentukan jika usaha tersebut berhasil. Dan keempat , sebagai 

alat untuk menaikkan modal keuangan. 

Perencanaan bisnis memperlihatkan ide- ide dasar, keinginan- 

keinginan untuk melangkah kemana, bagaimana cara untuk mencapainya, 

serta menjelaskan variabel- variabel kunci bagi keberhasilan atau kegagalan. 

Perencanaan bisnis atau business plan sangatlah penting karena merupakan 

dokumen tertulis yang berisi  pendahuluan, uraian ide- ide dasar kegiatan 

usaha, visi misi, nama pengusaha modal yang dibutuhkan, diskripsi pasar, 

rencana pemasaran produk, pemasok,analisa pesaing,  rencana keuangan 

,rencana produks, rencana laba,  analisa resiko.  

Menurut Lzedonmi (2010 ) dalam penelitiannya tentang efek 

pendidikan entrepreneurship terhadap sikap kewirausahaan menjelaskan 
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bahwa sekolah perlu memiliki program khusus yang mengajari siswa untuk 

belajar memulai bisnis baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan setelah 

siswa lulus. Dengan demikian siswa paling tidak sudah merasakan atau 

mengalami menjalani bisnis untuk masa depannya. 

Menurut Hisrich, Peters dalam ( Buchari Alma, 2009 : 33 ) 

kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan 

menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima 

balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan proses 

dinamik untuk menciptakan kemakmuran. Tambahan-tambahan kemakmuran 

ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, 

menghabiskan waktu dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. 

Barang- barang  dan jasa yang dihasilkan boleh saja bukan barang baru tetapi 

mesti mempunyai nilai baru dan berguna dengan memanfaatkan skills dan 

resources yang ada. Dalam pengertian wirausaha ini tersimpul konsep- konsep 

seperti situasi baru, mengorganisasi, menciptakan, kemakmuran dan 

menanggung resiko. 

Sedangkan penelitian tentang entrepreneurship yang dilakukan oleh 

Heilbrunn (2010) mengenai proses transformasi dari sekolah tradisional 

menuju sekolah berbasis entrepreneurship dalam waktu tiga tahun. Heilbrunn 

menyimpulkan bahwa  

”The implementation of these procces is possible only due to the fact 

that the organization. The school is it self is undergoing proccesed of 

organizational change from a conventional school towards an entreprenereria 

school. This procces expresses it self via the emerging organizational culture. 

Staff members feel trust in management and rewarded for innovative actions, 

this perceiving misgav as a calculated entrepreneurial profileafter only tre 

years of the organization procces”. 

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggabungan dari 

budaya organisasi yang yang mendorong inovasi, proaktif kepala sekolah dan 
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program tersusun dengan baik memungkinkan siswa untuk belajar tentang 

kewirausahaan, belajar menjadi wirausaha, dan belajar untuk menjadi 

pengusaha. 

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan produksi, siswa sesuai tugas 

masing- masing  berdasarkan  rencana bahan yang dibutuhkan membeli 

bahan dan kebutuhan ke pemasok dengan jumlah dan spesifikasi yang telah 

ditentukan. Kemudian mengerjakan pembuatan produk. Setelah melalui 

quality control dilanjutkan dengan pemasaran produk. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christina Mc. Cale (2008 ) 

bahwa pentingnya relevansi pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan pasar 

kerja. Dengan siswa ditingkatkannya penguasaan soft skills akan membantu 

untuk memasuki pasar kerja, membantu siswa memperoleh pekerjaan yang 

masuknya berdasar level. Penelitian ini bermanfaat kepada siswa tidak hanya 

menerapkan teori pemasaran saja tetapi juga mengembangkan keahlian yang 

dibutuhkan untuk perubahan dan perbaikan karir mereka 

Sesuai tahapan kegiatan suatu usaha maka setiap akhir kegiatan  

dilaksanakan kegiatan pelaporan  dan supervisi kepada  pembimbing dari 

masing- masing kelompok baik dari kegiatan harian, mingguan, bulanan 

maupun selama satu tahun untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan 

usaha yang telah dilaksanakan.                

Selain itu dengan mengelola usaha,  siswa telah memahami dan 

menerapkan prinsip- prinsip manajemen yaitu menyusun perencanaan 

(planning), mengorganisasikan (organizing), melaksanakan/ menerapkan 

(actuiting), dan pengawasan/ pelaporan (controlling).  Dengan kegiatan di atas 

mencerminkan pribadi yang berkarakter kerja keras. Ciri- ciri pribadi yang 

kerja keras adalah kuat, gigih, usaha, obsesi, tabah, liat, mempunyai impian, 

bekerja keras,  keras pendirian, pantang menyerah dan sungguh- sungguh. 

Karakteristik kerja keras seperti perilaku seseorang yang bercirikan oleh 

kecenderungan sebagai berikut ( KPK, 2008 : 19-24 ) 
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1) merasa risau jika pekerjaannya belum terselesaikan sampai tuntas. 

2) mengecek/ memeriksa terhadap apa yang harus dilakukan yang menjadi 

tanggung jawabnya dalam suatu jabatan / posisi. 

3) mampu mengelola waktu yang dimilikinya. 

4) mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 

2. Pengelolaan karakter anti korupsi tanggung jawab dalam kelas entrepreneurship 

di SMK Negeri 4 Surakarta 

  Dalam pelaksanaan kegiatan kelas entrepreneurship selalu dengan 

sistem kelompok, sehingga mengharuskan siswa berlatih tanggung jawab 

bekerja secara team work yang tugasnya berbeda,  ada yang sebagai group 

leader, financial manager, production manager,  marketing manager,  logistic 

manager, quality control yang semua perlu kekompakan.  

 Penelitian yang dilakukan Amparo Escarti, Melchor Gutiereez, 

Carmina Pascual dan Ramon Llopiz (2010) tentang penerapan tanggung jawab 

pribadi dan sosial sebagai metode pengajaran . Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa model TPSR adalah alat pengajaran yang efektif  membantu guru untuk 

membentuk struktur kelas dan membentuk perilaku tanggung jawab pribadi 

dan sosial siswa. 

Sebagai pemimpin kelompok harus memiliki kemampuan untuk 

menggerakkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan/ sasaran organisasi. 

Pemimpin di dunia bisnis mempunyai 2 ( dua ) tanggung jawab yaitu tanggung 

jawab pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab orang 

atau memelihara semangat anggota . 

Penelitian dilakukan oleh Yi Hui Ho dan Chieh Yu Lin (2012) penelitian 

ini memfokuskan pada pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan akan 

mampu membangun budaya organisasi untuk mencegah terjadinya korupsi 

perusahaan. Metode studi kasus dilakukan di sebuah perusahaan 



11 
 

semikonduktor Taiwan (Taiwan Semiconduktor Manufacturing Company). 

Untuk mempertahankan reputasinya yang sangat baik dengan pencapaian 

teknologi dan tanggung jawab sosial. Untuk memenuhi tanggung jawab sosial 

perusahan telah menerapkan beberapa praktik termasuk melakukan dengan 

etika profesional tertinggi, dengan fokus pada pengelolaan lingkungan dan 

pengembangan berkelanjutan, memperkuat tata kelola perusahaan dan 

terlibat dalam kontribusi sosial. Penelitian ini menganalisis kerangka tanggung 

jawab sosial perusahaan dan membahas hubungannya dengan pencegahan 

korupsi perusahaan. Hasil temuannya menunjukkan bahwa tanggung jawab 

sosial perusahaan mencegah dan mengendalikan korupsi perusahaaan dengan 

dua cara: peraturan intrinsik yang menekankan pengawasan dan hukuman, 

dan motivasi intrinsik yang menekankan integritas dan self monitoring. 

Bekerja dalam kegiatan kelas entrepreneurship adalah bekerja dalam 

kelompok-kelompok. Alasan mengapa organisasi –organisasi makin banyak 

bergantung pada metode kerja berbasis kelompok adalah sifat kegiatan 

organisasi yang kompleks. Sangat tidak mungkin bagi individu – individu untuk 

berhadapan dengan banyak masalah dan keputusan yang perlu diselesaikan 

dengan hasil yang memuaskan.  

Menurut penelitian yang dilaksanakan Steven Brammer, Andrew 

Millington dan Bruce Rayton ( 2005 ) tentang dampak tiga aspek perilaku 

tanggung jawab sosial yaitu persepsi dan tanggung jawab sosial di 

masyarakat, keadilan prosedural dalam organisasi dan penyediaan pelatihan 

karyawan terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian menekankan 

pentingnya variasi gender dan menyarankan bahwa Corporate Social 

Responsibility ( CSR ) sangat penting dan sama dengan kepuasan kerja. 

Dengan berlatih mengelola usaha mulai pembuatan rencana, 

memanfaatkan dan mngelola sumber daya, membuat produk, memasarkan 

produk, membuat laporan memerlukan tekad kuat, kesiapan mental dan 

ketrampilan yang memadai. 



12 
 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasheda ( 2008 ) adalah masa 

transisi menantang bagi banyak orang muda. Mereka pergi melalui banyak 

perubahan fisik, perkembangan kognitif, emosional dan sosial dari kehidupan 

mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kecakapan hidup 

menuju belajar dengan cara yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan 

orang lain, mengembangkan harga diri mereka dan belajar untuk tanggung 

jawab, untuk tindakan mereka menjadi lebih matang dan dewasa, suka dalam 

membuat pilihan informasi dan pilihan putusan. 

Bentuk tanggung jawab yang ditanamkan melalui kelas 

entrepreneurship, siswa harus sanggup menanggung resiko . suatu resiko 

terjadi bila diperlukan pilihan antara dua alternatif atau lebih yang 

memungkinkan hasilnya tidak diketahui dan harus dievaluasi secara subyektif. 

Situasi resiko meliputi kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Semakin 

besar kemungkinan berhasil atau gagal maka semakin besar resiko yang 

terlibat. 

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2008 : 17) Tanggung 

jawab berarti amanah dan dapat diandalkan. Rasa tanggung jawab merupakan 

ciri individu yang bisa diandalkan, berani bertanggung jawab berarti siap 

menanggung resiko atas perbuatan, tak usah takut memikul tanggung jawab 

karena dengan membiasakan diri bertanggung jawab berarti siap menjadi 

pemimpin yang handal. 

 
Kesimpulan         

1. Karakteristik pengelolaan karakter anti korupsi kerja keras dalam kelas 

entrepreneurship di SMK Negeri  4 Surakarta 

a. Pelaksanaan karakter kerja keras yang berarti bekerja sampai tuntas 

ditumjukkan setelah business plan disetujui pembimbing dilanjutkan 

dengan proses produksi oleh semua anggota kelompok. Kemudian 

setelah melalui quality control dilanjutkan  pemasaran hasil produksi 
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juga dilakukan oleh semua anggota kelompok dan pembuatan 

laporan supervisi   

b. Penanaman karakter pengelolaan waktu secara efisien ditunjukkan 

dengan proses pembuatan perencanaan bisnis, pembuatan produk 

sampai pembuatan laporan untuk supervisi harus tepat waktu.  

c. Penanaman karakter mampu mengelola sumber daya ditunjukkan 

anggota kelompok bekerja sesuai tugasnya, bekerja secara team 

work yang kompak serta mengatur dan memanfaatkan sumber 

keuangan secara efisien 

  Dengan proses sedemikian rupa dilakukan siswa kelas 

entrepreneurship akan terlatih untuk mengelola suatu usaha bisnis 

secara riil sehingga tertanam karakter kerja keras, siswa memanfaatkan 

waktu , tenaga, dana secara produktif, siswa berfikir kreatif dan inovatif, 

sikap hidup mandiri,  menghargai karya orang lain, ulet, tabah, gigih dan 

teguh pendirian.  

2. Karakteristik pengelolaan  karakter anti korupsi tanggung jawab dalam 

kelas entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta 

a. Pengelolaan karakter tanggung jawab yang berarti kerjakan semua 

tugas ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas masing- masing 

dalam kelompok secara bergiliran sehingga semua siswa berlatih 

kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis. Sebagai leader 

group,  financial manager, logistic manager, production manager, 

quality control, dan marketing manager. 

b. Pengelolaan karakter patuh pada aturan ditunjukkan masing- masing 

anggota kelompok mematuhi kerangka aturan yang dibuat bersama 

yang tertuang dalam business plan, sehingga semua kegiatan 

berjalan lancar 

c. Pengelolaan karakter amanah ditunjukkan siswa melaksanakan apa 

yang menjadi tugasnya, pembuatan produk sesuai kualitas dan 
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kuantitas, pemasaran sesuai target, penggunaan uang sesuai 

peruntukannya dan pembuatan laporan secara obyektif 

d. Penanaman karakter sanggup menanggung resiko ditunjukkan 

dalam proses pembuatan produk sering gagal, penjualan yang tidak 

mencapai target, siswa tidak menyalahkan orang lain tetapi diambil 

hikmahnya untuk perbaikan berikutnya 

Dengan kegiatan entrepreneurship yaitu siswa secara riil 

mengelola sebuah usaha mulai dari penguasaan pengetahuan dan 

kompetensi kewirausahaan, menemukan ide- ide usaha, pembuatan 

rencana bisnis, mengidentifikasi peluang pasar, memproduksi barang/ 

jasa, menentukan harga, memasarkan dan mempromosikan barang/ 

jasa,sampai pada pembuatan laporan , maka akan menanamkan nilai- 

nilai karakter tanggung jawab yang tinggi, memiliki kecakapan hidup ( 

life skills ) menghasilkan laba, berorientasi pada konsumen, mampu 

memanfaatkan peluang bisnis, memiliki tanggung jawab kelompok dan 

tidak egois serta sikap siap menanggung resiko terhadap keputusan 

yang diambil.  
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