
 

 

 

 

 

 

 

 

BEM FISIP UNIVERSITAS 

PANCA MARGA 

PROBOLINGGO GELAR 

SEMINAR REGIONAL 

UNTUK PERTAMA KALI 

DALAM SEJARAH 

 

ada hari Kamis 

(16/01/2020), Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik atau yang biasa disebut 

dengan FISIP mengadakan 

Seminar Regional dengan tema 

“Mewujudkan Profesionalisme 

dan Kompetisi Entrepreneurship 

Untuk Generasi Milenial”. 

Kegiatan ini akan menjadi 

catatan sejarah pertama kali 

diselenggarakannya seminar di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Panca Marga 

Probolinggo  khusunya Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 

telah berhasil mewujudkan 

keinginan untuk membuat agenda 

seminar ini. Acara ini tempatnya  

berada di Aula Perpustakaan Lantai 2 Universitas Panca Marga 

Probolinggo. 

Seminar Regional ini langsung dibuka oleh Bapak Dr. Abdul 

Halim, S.Pd, S.H, M.M, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas 

Panca Marga Probolinggo dimana pembukaan seminar regional ini 

dibuka tepat pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini mengundang dua 

pemateri yang cukup populer dikalangan anak muda khususnya 

wilayah Probolinggo sendiri, yaitu Ibu Intan Cahya Kurniasari S.P, 

M.M selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

Kabupaten Probolinggo dan Bapak Drs. Achmad Basuki, M.Si 

selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Sekretaris Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.  
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Ibu Intan menjelaskan “tantangan dan motivasi 

terbesar untuk menjadi seorang Entrepreneurship 

sejati atau wirausahawan adalah memiliki tingkat 

kedisiplinan yang tinggi, selalu kreatif dan 

inovatif dalam membuat suatu ide produk dan 

juga memiliki semangat jiwa kepemimpinan. 

Berbicara atau omong kosong saja tidak cukup 

tetapi harus diimbangi dengan bukti teori yang ada 

dan pandai-pandailah dalam memotivasi diri 

untuk memulai sesuatu”. Acara ini diakhiri oleh 

pemateri kedua yang disampaikan oleh Bapak 

Achmad Basuki, dimana beliau memaparkan 

mengenai topik perkembangan dunia entrepreneur 

bagi generasi milenial di lingkup provinsi Jawa 

Timur. Menurutnya, generasi milenial menjadi 

ujung tombak dalam menjalankan suatu usaha 

yang sukses. Ide-ide besar tergantung bagaimana 

kita sebagai generasi milenial menekuni dan 

memperjuangkan itu.  

Hasil kesimpulan yang didapat dari Seminar 

Regional ini oleh kedua pemateri adalah 

bagaimana kita sebagai generasi milenial 

menjalani dan mengejar peluang di era globalisasi 

seperti saat ini. Entrepreneur bukanlah suatu ilmu 

atau seni melainkan bakat dalam diri setiap orang. 

Bukan tentang idenya tetapi bagaimana membuat 

ide itu dapat diwujudkan. Bukan omong kosong 

belaka yang diterapkan tetapi modal terbesar 

dalam diri kita untuk melakukan inovasi apa yang 

dibutuhkan. 

Seminar ini sukses memukau para peserta yang 

hadir. Antusiasme dari mahasiswa dan mahasiswi 

Universitas Panca marga Probolinggo khusunya 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

dalam mengikuti kegiatan seminar ini membuat 

para pihak panitia dan jajaran dekanat bangga 

karena seminar ini sesuai dengan ekspetasi yang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diharapkan. Tentunya ini menjadi acara seminar 

pertama kali yang suskes dilaksanakan. Tentunya 

ini bukan yang terakhir, masih ada Seminar 

Nasional yang akan segera dilaksanakan ke 

depannya. Tidak sia-sia panitia meluangkan 

waktunya untuk datang ke kampus setiap hari 

menyiapkan segala keperluan dengan waktu yang 

terbilang cukup lama. Teruslah semangat dan 

berinovasi untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Panca Marga Probolinggo. 

Tunggu kami beraksi kembali dalam Seminar 

Nasional 2020 dengan suasana baru. 


