Terms af Reference

Entrepreneurs Wanted!

Latar Belakang

Peran wirausahawan dalam pernbangunan lnConesia sangatlah penting. Selain
memiliki andil dalam penciptaan lapangan kerja, para wirausahawan juga turut memberikan
dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui bidang usahanya masing-masing.
Akan tetapi, jumlah wirausahawan lndonesia saat ini masih terbilang sedikit. Menurut
data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah wirausahawan pada tahun 2016 baru
mencapai 1,56% padahal standar World Bank sebesar 4o/s. Dibandingkan dengan negara
ASEAN lainnya, jumlah wirausahawan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam berturut.
turut sebesar 7'/o,5%,4,5%, dan 3,3% dari total penduduk.

Berdasarkan fakta tersebut, Kantor Staf Presiden menginisiasi kegiatan kelas
inspirasi bertajuk "Entrepreneurs Wanted!" yang dirancang setiap bulannya. Kegiatan kelas
inspirasi ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan generasi muda
lndonesia dengan mempertemukan wirausahawan terbaik Republik dengan para generasi
penerus bangsa. Kesempatan tersebut diberikan kepada institusi-irrstitusi pendidikan yang
tanpa adanya intervensi dari pemerintah, memiliki keterbatasan sumber daya untuk bisa
mendapatkan akses terhadap tokoh-tokoh tersebut.
Pada Februari 2017, Entrepreneurs Wanted! untuk pertama kalinya diadakan di SMA
Negeri 1 Yogyakarta, dengan menghadirkan Arif Rachmat, CEO PT Triputra Agro Persada,
sebagai pembicara. Sepanjang 2017, kegiatan rni telah diadakan sebanyak lima kali.
dengan mengundang pembicara dari berbagai bidang, mulai dari perusahaan teknologi,
perusahaan makanan, hingga perusahaan pakaian. Kegiatan Entrepreneurs Wanted!
terakhir kali diadakan pada 29 Juli 2017, di Sekolah Progresif Bumi Sholawat, Sidoarjo,
Jawa Timur
Program ini diharapkan mampu membuka wawasan dan memberikan inspirasr bagi
putera-puteri penerus bangsa, agar dapat menjadi wirausahawan tangguh di rnasa depan.

Tujuan

Memberikan rnspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi lnstitut Pertanian Bogor untuk
berani memulai usaha di berbagai bidang dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi

Bentuk Kegiatan
Diskusi interaktif selama 60 menit, yang dimulai dengan paparanlorasi sepanjang 18
menit per pembicara utama.
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: 10.00 - 12.00 WIB
: Auditorium Andi Hakim Nasoetion. Kampus lnstitut Pertanian Bogor

Rundown Acara

Waktu

No.

Acara

1

09:45

- 10:00

Rombongan memasuki tempat acara, diikuti dengan
menyanyikan lagu lndonesia Raya

2.

10:00

- 10:05

Sambutan selamat datang oleh Rektor lnstitut Fertanian
Bogor

J.

10:05

- 10:1 0

Sambutan oleh Kepala Staf Kepresidenan

4.

10:10

- 10:15

Arahan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tnggi

5.

10:15

- 10:33

Penyampaian materi oleh Husodo Angkosubroto, CEO Grup
Gunung Sewu

6

10:33

- 10:51

Penyampaian materi oleh lvan Arie, CEO dan Co-Founder
TaniHub

7.

10:51

- 11:55

Sesi tanya jawab dipandu oleh moderator

B.

1

1:55

- 12:00

Pemberian kenang-kenangan oleh Kepala Staf
KepresiCenan

