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"Menjadi Pengusaha Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi"  

Kerangka Acuan untuk Diskusi Komisi Kewirausahaan pada Simposium 

Internasional PPI Dunia tahun 2010 di London, Inggris, pada tanggal  

23 – 24 Oktober 2010 

 

Pendahuluan 

Pemuda, pelajar dan ilmuwan Indonesia di luar negeri merupakan salah satu 

komponen bangsa Indonesia yang juga turut aktif dalam mengawali dan mengisi 

kemerdekaan Bangsa Indonesia sejak diproklamirkannya kemerdekaan bangsa 

hingga saat ini. Bahkan peran aktif pemuda, pelajar dan ilmuwan Indonesia di luar 

negeri juga telah dilakukan sejak jauh sebelum proklamasi kemerdekaan untuk 

merumuskan berbagai ide penting bagi bangsa Indonesia agar dapat hidup secara 

lebih baik dan lebih bermartabat di dalam lingkungan dan tata pergaulan bangsa-

bangsa di dunia. 

 

Dengan semangat untuk turut mewarisi semangat perjuangan pembangunan 

bangsa yang telah dirintis dan dilakukan oleh para tokoh awal pendiri bangsa yang 

bergerak di luar negeri, kolaborasi dari Persatuan Pelajar Indonesia (PPI dan 

sejenisnya) di seluruh dunia telah sepakat untuk menyelenggarakan suatu 

Simposium Internasional 2010 di London pada tanggal 23-24 Juli 2010, dengan 

tujuan untuk :  

 

(1) Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia baik di saat 

ini maupun di masa yang akan datang 

(2) Membangun jejaring dan organisasi Intelektual Indonesia di seluruh dunia 

(3) Memberikan pesan moral bahwa para Intelektual Indonesia di luar negeri 

memiliki perhatian besar terhadap kondisi pembangunan dan perjuangan bangsa 

Indonesia 

(4) Membahas permasalahan pelajar Indonesia dan perkembangan organisasi 
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pelajar Indonesia di luar negeri 

 

Simposium Internasional tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan serangkaian 

diskusi, dimana salah satu rangkaian diskusi tersebut adalah rangkaian diskusi di 

dalam bidang kewirausahaan yang dikoordinir oleh panel kewirausahaan yang 

beranggotakan PPI-PPI yang berada di kawasan Asia dan Australia. Pada 

dasarnya, rangkaian diskusi dalam bidang kewirausahaan ini didasarkan oleh suatu 

keinginan luhur untuk dapat memberikan suatu kontribusi 

 

Kerangka Acuan Diskusi Panel Kewirausahaan Simposiu m Internasional 2009 

Persatuan Pelajar Indonesia Dunia 

Saat ini, lapangan kerja merupakan salah satu permasalahan bagi masyarakat 

Indonesia. Masalah ini dapat ditemui dari segala tingkatan pendidikan, mulai dari 

lulusan sekolah hingga pascasarjana. Besarnya jumlah masyarakat Indonesia tidak 

seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan 

besarnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Besarnya angka 

pengangguran ini juga mengakibatkan berbagai permasalahan yang timbul di 

masyarakat.  

 

Salah satu solusi dari besarnya angka pengangguran ini adalah dengan 

menanamkan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat Indonesia. Begitu banyaknya 

pengangguran juga diakibatkan karena pola pikir masyarakat Indonesia yang 

berpikir untuk selalu bekerja di perusahaan. Bahkan terkadang segala derajat 

pendidikan yang ditempuh itu hanya dilakukan untuk mencari gelar yang dapat 

memberi pekerjaan yang baik. Namun justru pola pikir seperti itu yang kemudian 

membuat arus pengangguran yang begitu besar. Dengan menanamkan jiwa 

kewirausahaan, maka masyarakat Indonesia akan berpikir untuk membuat lapangan 

pekerjaan yang baru. Hal ini juga akan semakin memperluas lapangan pekerjaan 

bagi orang lain.  
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Oleh karena itu, tema besar yang diusung oleh panitia diskusi panel kewirausahaan 

ini adalah : "Menjadi Pengusaha Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi" Perumusan 

tema besar diskusi ini didasari oleh semangat untuk mendorong pelajar Indonesia 

untuk menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing tinggi.  

 

Kewirausahaan lebih merupakan suatu proses untuk bagaimana iklim usaha itu bisa 

terwujud. Hal ini lebih ditekankan pada bagaimana mengubah pola pikir di mana 

pekerja/karyawan yg selama ini menjadi cita-cita dan pola pikir mayoritas orang 

Indonesia. Ada pendapat, bahwa menjadi karyawan adalah lebih nyaman dan 

tenang karena memilki pendapatan yg pasti dan rutin. Ada juga pendapat bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang maka dia akan semakin perhitungan dalam 

mengambil sikap dan bertindak terlalu hati-hati, sehingga kurang cepat dalam 

mengambil sikap dan peluang (sikap pengambilan resiko terlalu rendah). Padahal, 

kecepatan bertindak adalah salah satu ciri/faktor penting dalam berwirausaha. Maka 

untuk pembicara di bagian ini tentunya yg biasa bertindak sebagai ‘motivator’ 

perubahan pola pikir. 

 

Selain itu, masyarakat lebih diharapkan untuk mampu mentransformasikan dari hasil 

perubahan pola pikir dari pilihan alternatif-alternatif bisnis sesuai dengan karakter 

masing-masing individu. Pembicara ini kita harapkan bisa memberikan gambaran 

perbedaan antara usaha produk/jasa yg sangat inovatif dan tentunya dengan resiko 

yang paling tinggi, lalu usaha yang mencontoh usaha yang ada  di pasaran dan 

tentunya dengan resiko lebih rendah, dan terakhir adalah bentuk usaha mencontoh 

tetapi dengan cara membeli sitemnya (waralaba) yang tentunya lebih aman atau 

bahkan paling aman karena pemilik franchisor nya akan ikut bertanggung jawab 

menjaga kelangsungan usaha. 

 

Dengan menguraikan pengalaman-pengalaman riil dari kelompok/bentuk usaha, 
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tentunya pembicaranya adalah dari para praktisi yang diharapkan bisa 

menceriterakan pengalaman naik-turunnya usaha, susah dan bahagianya menjadi 

pengusaha. 

 

Oleh karena itu, di dalam sidang diskusi panel kewirausahaan yang akan dilakukan, 

kolaborasi PPI Dunia ingin mengajak kepada seluruh komponen bangsa, terutama 

para ilmuwan dan pemuda pelajar Indonesia, untuk berkumpul dan berdiskusi dalam 

rangka merumuskan suatu rekomendasi penting yang harus dilakukan oleh bangsa 

Indonesia dalam upaya meningkatkan peran kewirausahaan di dalam memberikan 

solusi besarnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Selain untuk dapat 

memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan 

bangsa, hal ini juga diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi penting bagi 

integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Untuk mencapai hal itu, diskusi dalam Sidang Panel Kewirausahaan ini akan dibagi 

ke dalam tiga buah komponen utama, yaitu: (1) Pembentukan pola piker 

kewirausahaan; (2) Alternatif dan Inovasi dalam berwirausaha; dan (3) Peluang 

menarik investasi dari luar negeri. 

 

Daftar Anggota Panel I “Kewirausahaan” 
 
China Alexander Wisanto 
China Sandry Anggada 
India Asrie Tresnady Sutisna 
India Nalikoy Insowibinderi Sarwom 
India Satia Pradana 
Indonesia (UnPad) Ardya Rifiantara 
Indonesia (UPH) Febianti Priatna 
Indonesia (UPH) Kresentia Karina Wibowo 
Indonesia (UPH) Ryo Saputra Limijaya 
Indonesia (UPH) Yandhika Otues Ghozal 
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Indonesia (UniBraw) Husein Qoumy 
Indonesia (UGM) Imron Rosyadi 
Indonesia (UGM) Ridwan Budiman 
Indonesia Sarman 
Jepang Ananda Setiyo Ivannanto 
Jepang Iqra Anugrah 
Korea Selatan Budi Arlius Putra 
Malaysia Abdullah Abbas 
Malaysia Agung Wijayanto 
Philippines Maria Consolata Astrifernandy 
Philippines Wayne Allain Brady Ramschie 
Singapore Audelia Gumarus Dharmawan 
Singapore Hendra Wong 
Taiwan Anggiat Jogi Simamora 
Taiwan Efrat Sadeli 
Taiwan Octawati  Buntaran 
Thailand Fikri Waskito 
Australia Dirgayuza Setiawan 
Australia Febry Hendra Jeskhiel Dien 

 

Panel I Kewirausahaan, PPI kawasan Asia dan Austral ia telah menetapkan 

para Pembicara Panel, yaitu: 

1.  Dr. Gita Wiryawan, Chairman of BKPM Indonesia 

2.  Thamrin Lubis, Founder The Indonesia Overseas Network 

3.  Dr. Rahmat Pambudi, Deputy Chairman of The Indonesian Farmers 

Association 

 

Kerangka Acuan Panel I bidang Kewirausahaan disusun  pada tanggal 18 

Septermber 2010 oleh: PPI Kawasan Asia dan Australi a 

Koordinator : Fikri Waskito (PPI Thailand) 


