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Disampaikan oleh: 

Eko Suwardi 

FEB UGM 

Pemimpin 
 Pemimpin visioner adalah yang dapat menjalankan 

tugas kepemimpinan nasionalnya sesuai dengan UUD 
45 dan Pancasila menuju masa depan yang lebih baik 
(Sultan Hamengku Buwono X, 2009) 
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KEPEMIMPINAN 
 Kepemimpinan berbeda dengan seorang pemimpin 

karena hal itu merupakan sebuah sistem. Aspek 
kerjasama, kolektivitas, dan keterpaduan merupakan 
sebuah keharusan dalam sebuah kepemimpinan. 
Kegagalan dalam kepemimpinan sering terjadi karena 
menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kerja 
individual ( Yuwono Sudarsono) 
 

Visi - Misi Pemimpin 
 Pandangan seorang pemimpin atas suatu gap atau 

permasalahan yang ada, mau dibawa ke mana 
orgnisasi atau negara ini untuk mengisi gap atau 
mengatasi permasalahan itu? 

 Tindakan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan 
itulah merupakan misi keberadaan seorang pemimpin 
atau kepemimpinan. 
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Permasalahan Yang Ada 
 Belum merata kesempatan pendidikan yang 

memenuhi standar minimal 

 Tingkat kesejahteraan umum yang masih rendah 

 Belum terlindunginya seluruh komponen bangsa 
Indonesia 

 Peran politik LN yang masih harus ditingkatkan. 

Orientasi Pemimpin 
 Mencerdaskan kehidupan bangsa (rakyat) 

 Meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat) 

 Melindungi segenap tumpah darah (rakyat) 

 Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
perdamaian abadi. 
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Peran Pendidikan Tinggi (UGM ) 
 Mendidik bangsa Indonesia menjadi manusia susila 

yang cakap dan memiliki integritas berdasarkan 
Pancasila. 

 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan 
bagi kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 

        (misi UGM) 

Karakter Pembelajar Sukses 
 Jujur 

 Cerdas 

 Berwawasan kepemimpinan 

 Berorientasi jangka panjang 

 Peduli 

 Berbudaya 

 Berwawasan Kewirausahaan (Avin, dkk, 2006 
“Menjadi Pembelajar Sukses, P3KB UGM) 
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NILAI-NILAI FEB 
 Integritas 

 Profesionalisme 

 Objektif 

 Kebebasan akademik 

 Kepedulian Sosial 

Wirausaha 
 Saya sebut sebagai “pahlawan” suatu negara 

 Memberikan manfaat besar bagi sesama 

 Membantu penyediaan lapangan kerja 

 Memberi kontribusi kepada negara 

 Membantu pemerintah dalam pengumpulan pajak 
sebagai WP maupun sebagai pemungut pajak. 
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Fakta Penduduk Usia Muda 
 Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk 

usia 15-34 tahun mencapai 34,45%.  

 menjadi potensi demographic booming 

 Banyak pengangguran dari kalangan muda. 

 Berpotensi menimbulkan kerawanan 

Bisnis 
 Menciptakan nilai (value) 

 Mendistribusikan secara fair kepada stakeholder 

 Menjaga kelangsungan dan 

 Bahkan memperbesar skala usahanya 

 Secara akumulasi membentuk ekonomi suatu negara 
misalnya ekonomi Indonesia. 
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Usaha Penumbuhan Wirausaha 
 Pendidikan kewirausahaan (KKN, PKM) 

 Kontes kewirausahaan 

 Kementrian Koperasi dan UKM 

 CSR perusahaan besar (BUMN) 

 Pembedayaan Perempuan dan Anak di Pemda 

 Bansos dari kementrian2 

 

Manfaat Ganda Wirausaha 
 Menjadi sumber penghasilan pemilik 

 Menjadi sumber penghasilan pekerja 

 Menjadi sumber penghasilan masayarakat 

 Menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak 

 Sumber pekerjaan bagi angkatan kerja 

 Melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat 
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Manfaat Kewirausahaan 
 Mandiri 

 Percaya Diri 

 Tahan terhadap goncangan ekonomi global 

 Berkelanjutan 

 Berkembang secara horisontal dan vertikal 

 Memperkuat perekonomian nasional 

 

MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL DAN 
PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA 


