GenBI Jawa Timur Gelar Sharing dan
Leadership Camp bersama Emil Dardak
UNAIR NEWS – Terbentuk sejak 11 November 2011 lalu, komunitas yang berisikan
mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia atau yang akrab di sebut GenBI,
selalu berupaya memberikan kontiribusi yang nyata dalam aktivitas sosial,
entrepreneur maupun pendidikan kepada masyarakat, tak terkecuali untuk
memperereat silaturahim anggotanya.
Bertempat di Hotel & Resort Jambuluwuk, Batu pada akhir pekan lalu, kegiatan
Leadership Camp and Gathering GenBI Jawa Timur 2018 digelar sebagai wadah
untuk membentuk mental kepemimpinan dan juga diskusi antar anggota GenBI.
Tak kurang dari 170 delegasi GenBI dari 11 perguruan tinggi di seluruh
Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Dimeriahkan dengan
kedatangan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Emil Elestianto Dardak sebagai
pembicara. Turut hadir pula Emil Faizza selaku broadcaster JTV, serta 8
pengusaha UMKM mitra BI sebagai pembicara. Tak ketinggalan pula Kepala Bank
Indonesia KPw Jatim Difi Ahmad Johansyah.
Acara dibuka dengan sambutan hangat Difi Ahmad Johansyah kemudian dilanjutkan
oleh Wagub Jatim terpilih, Emil Dardak. Dalam paparannya, Emil memotivasi
peserta untuk selalu bertindak dengan hati dan pengetahuan. Ia menekankan
bahwa setiap orang harus mampu menjadi pemimpin 360 derajat

“Maksudnya adalah mampu membawa jiwa leadership baik ke atas, samping, maupun
bawah,” jelasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan materi public speaking oleh Emil Faizza.
Menurutnya public speaking merupakan kombinasi dari smart, positive, dan good
looking yang harus seimbang dimiliki setiap pribadi manusia. Sesi itu ditutup
dengan sharing session dari pengusaha UMKM binaan Bank Indonesia .
“Seluruh rangkaian acara Leadership Camp dan Gathering GenBI Jawa Timur
merupakan upaya untuk membentuk anggota GenBI menjadi pemimpin masa depan
yang siap berkontribusi untuk bangsa dimasa mendatang, serta sebagai sarana
sharing antar anggota GenBI baik korkom Jatim maupun se-Indonesia,” jelas
Muhammad Vinka Lutfian Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UNAIR sebagai ketua
pelaksana Leadership Camp.
“Pada kesempatan ini GenBI juga melakukan musyawarah wilayah membahas
kegiatan GenBI serta penekanan media exposure dalam berbagai kegiatan
kedepannya”, pungkasnya.
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