
 
 

Membangun Kader Pemimpin Berjiwa Entrepreneur dan Berwawasan 
Kebangsaan 

Dalam Rangka Pemantapan Nilai Kebangsaan Wirausaha 

Yogyakarta, 12 Desember 2012 

Auditorium Magister Managemen Universitas Gadjah Mada 

Laporan Panitia Bersama 

 

Yang terhormat, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarkta, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

Yang terhormat. Mentri Koordinator  Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, atau yang mewakili 

Yang terhormat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, atau yang mewakili 

Yang terhormat, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Pratikno 

Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Wihana Kirana Jaya 

Yang terhormat para narasumber dan tamu undangan 

Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, 

 

Assalamu ‘alaikum warrahmatullahi wabarakatu 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga 

kita dapat berkumpul pada hari ini di Auditorium Magister Managemen Universitas Gadjah Mada dalam acara 

workshop Membangun Kader Pemimpin Bangsa dan Berwawasan Kebangsaan. Workshop ini dilaksanakan 

sebagai usaha untuk membentuk pemimpin yang mampu memahami kondisi Indonesia saat ini dan berani melakukan 

perubahan.   

Kita semua menyadari bahwa saat ini, bangsa Indonesia berada pada sebuah kondisi dimana perlu adanya pemimpin 

yang memahami kondisi lingkungan dengan baik, mampu mencari solusi atas permasalahan yang muncul, dan dapat 

memberikan motivasi bagi seluruh bangsa untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pemimpin 

juga diharapkan untuk memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan mengedapankan kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini diperlukan pada saat bangsa Indonesia tengah 

menghadapi berbagai tantangan dan konflik yang sering terjadi, baik konflik SARA, kedaerahan, maupun konflik 

kepentingan. Seorang pemimpin juga diharapkan untuk memiliki wawasan global sehingga mampu membawa Indonesia 

untuk bersaing ke tingkat internasional.  

Selain itu, kami juga menyadari, bahwa di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian ini, 

diperlukan juga adanya semangat kewirausahaan sebagai salah satu kualitas yang diharapkan dari seorang 

kader pemimpin bangsa. Seorang entrepreneur mampu melahirkan usaha baru yang menghasilkan produk 

yang tepat untuk pasar yang tepat. Oleh karena itu, pemimpin yang berjiwa entrepreneur diharapkan mampu 



 
 

meningkatkan perekonomian rakyat dengan menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan 

masyarakat. Melaui kader-kader pemimpin bangsa berjiwa enterprenuer, yang diharapkan akan dapat 

meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengganguran, dan 

menurunkan angka kemiskinan.  

Hadirin yang berbahagia, 

Bagaimanapun juga pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut, tidak akan datang dengan sendirinya. Untuk 

dapat melahirkan pemimpin dengan kualifikasi dan kualitas tersebut diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat 

dari semua elemen bangsa dalam melahirkan pemimpin masa depan secara terprogram dan berkelanjutan 

melalui pembinaan yang komprehensif. Usaha untuk membentuk pemimpin dengan kualitas tersebut 

memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang dan bukan melaui proses yang instan.  

Oleh karena itu, sebagai suatu upaya untuk dapat membentuk kader pemimpin bangsa yang memiliki wawasan 

kebangsaan dan berjiwa wirausaha maka kami panitia bersama yang merupakan kerja sama antara Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Karang Taruna Provinsi DIY, dan DEFINIT menyelenggarakan 

workshop Membangun Kader Pemimpin Berjiwa Entrepreneur dan Berwawasan Kebangsaan. Workshop ini 

dilaksanan dengan maksud untuk membangun pemimpin yang berkualitas, berjiwa entrepreneur, wawasan 

kebangsaan yang kuat dan mempunyai visi ke depan. Workshop ini dilakukan dengan empat tujuan, yaitu: 

1. Menumbuhkan semangat leadership dan entrepreneurship dengan sikap mental yang mandiri, kreatif, 

dan berdaya juang sehingga mampu menunjukkan kinerja yang prima.  

2. Meningkatkan pemahaman peserta tentang wawasan kebangsaan 

3. Mampu merancang kesatuan konsep leadership, entrepreneurship, dan wawasan kebangsaan dalam 

bentuk aplikasi secara nyata. 

4. Membangun pembentukan kluster pemberdayaan masyarakat dan daerah, berbasis kecamatan. 

Workshop ini diikuti oleh ±300 kader bangsa yang terdiri dari unsur pemuda, pemerintah daerah, akademisi, 

dan masyarakat umum di wilayah DIY dan sekitarnya. Unsur pemuda diwakili oleh perwakilan Karang Taruna, 

mahasiswa, pengusaha muda, dan organisasi pemuda dan masyarakat. Sedangkan dari unsur pemerintah 

daerah diwakili oleh dinas terkait di jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, serta masyarakat umum yang mencakup juga kalangan perbankan.  

Hadirin yang berbahagia, 

Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila dalam workshop ini terdapat banyak kekurangan dan 

kekhilafan baik disengaja maupun tidak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sri Sultan Hamengku 

Buwono X dan Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan atas perkenannya untuk memberikan keynote speech pada 



 
 

acara hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko Kesra atau yang mewakili, Bapak 

Gubernur Lemhannas atau yang mewakili, Rektor UGM, Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 

yang perkenan memberi sambutan pada acara workshop ini, serta para narasumber: 

 Bapak Laksda TNI Bambang Daryanto, SH, S.Ip; 

 Bapak Prof. Dr.R. Agus Sartono, MBA; 

 Bapak Dr. Eko Suwardi; 

 Bapak Drs. H. Hadi Santoso, MA; 

 Bapak Drs. Kisnuharyo, MA; 

 Bapak Dr. Perry Warjiyo’ 

 Bapak Drs. Eko Handoyo; dan 

 Bapak Budi Santoso MMA 

yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada seluruh peserta workshop ini. 

Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami tujukan untuk seluruh mitra kerja dan stakeholder yang tidak dapat 

kami sebutkan satu persatu baik dari instansi Pemerintah, swasta, dan organisasi pemuda dan masyarakat.  

Hadirin yang berbahagia, 

Kami berharap melalui penyelenggaraan workshop ini akan dapat memantapkan jiwa kepemimpinan dari para 

kader bangsa untuk dapat menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas dan menjadi panutan bagi generasi yang 

akan datang. Dengan demikian workshop ini akan dapat memberikan pengaruh secara nyata dan positif 

kepada masyarakat luas, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Semoga workshop ini dapat menjadi sarana untuk membangun kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa 

entrepreneur, mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat, dan terus berkembang dalam mendukung 

Indonesia menjadi  negara yang maju dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Terima kasih.  

Wassalamu ‘alaikum warrahmatullahi wabarakatu 

Yogyakarta, 12 Desember 2012 

Hormat Kami, 

 

 

GKR PEMBAYUN 


