
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP 
IN DIGITAL ERA

“A leader is one who knows the way, goes the way, 
and shows the way.” – John C. Maxwell

The 7th Call for Book Chapters MM FEB UGM 2020

Ÿ Proposal dikirimkan melalui e-mail ke alamat: 

cfbc.mm@ugm.ac.id, dengan melampirkan 

kelengkapan sesuai ketentuan (format 

terlampir).

Ÿ Untuk menyatukan pemahaman tentang 

kasus, akan diadakan workshop yang WAJIB 

diikuti oleh pengusul proposal yang disetujui. 

Ÿ Setiap proposal yang disetujui akan diberikan 

bantuan dana penelitian/ penulisan sebesar 

Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) 

bruto per proposal untuk 10 pemenang.

Ÿ Melampirkan surat pernyataan dari perusahaan bahwa kasus perusahaannya boleh ditulis dan 

diterbitkan (release letter)

Ÿ Melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwa kasus perusahaan tidak digunakan atau pernah ditulis 

untuk kepentingan lain.

Ÿ Bersedia menandatangani surat pengalihan hak cipta bahwa hak cipta penulisan kasus bisnis ini beserta 

teaching notes menjadi milik MM FEB UGM.

Melihat fenomena di atas, Program Studi MM FEB UGM sebagai sekolah bisnis yang berkomitmen 

memberikan impact yang luas, akan menerbitkan buku Kasus - kasus Manajemen Perusahaan Indonesia 

seri ke 7 dengan topik “Leadership and Entrepreneurship in Digital Era”. Buku ini menekankan pembahasan 

kepemimpinan dan kewirausahaan yang merupakan dua hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan 

untuk kemudian diterapkan pada kegiatan pembelajaran dan perkuliahan bisnis dan manajemen.

Ÿ Tata tulis sebagai berikut:

Ÿ Kasus bisnis perusahaan ditulis oleh Dosen MM FEB UGM dan WAJIB bermitra dengan Mahasiswa dan 

atau Alumni MM FEB UGM dengan mencantumkan nama tim penulis secara lengkap

Program Studi MM FEB UGM mengundang dosen MM FEB UGM yang berkompeten di bidangnya bersama 

dengan mahasiswa/alumni MM FEB UGM untuk berpartisipasi mengajukan proposal penulisan kasus bisnis 

dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. Proposal terdiri dari 600-700 kata dengan 

jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt, 

spasi 1,5 yang mendeskripsikan secara 

singkat mengenai kasus,  termasuk 

pembelajaran yang diharapkan dari kasus. 

 b. Seluruh Gambar, Tabel dan Peraga bukan 

berbentuk crop JPG, tetapi diketik orisinil 

dengan kualitas yang baik dan jelas

Perubahan dunia yang semakin cepat ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi secara 

global dengan teknologi sebagai enabler utama. Teknologi ini kemudian memengaruhi seluruh 

sektor kehidupan organisasi bisnis dan wirausaha sebagai pelakunya. Di era VUCA (Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan digitalisasi ini organisasi dituntut untuk lebih cepat merespon, 

kolaboratif, fleksibel serta adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kondisi ini tentunya menyebabkan 

organisasi membutuhkan kepemimpinan dan wirausaha yang tangguh dan agile di era digital. Organisasi 

harus bertransformasi menjadi agile sehingga siap berada di garis depan mengikuti perkembangan dan 

perubahan zaman serta teknologi. Organisasi yang menggunakan pendekatan hirarkis dan birokratis 

dipastikan akan kehilangan momentum dalam bisnis dan berpotensi dilengserkan oleh bisnis rintisan 

(startup) yang tentunya lebih fleksibel dan lincah dalam merespon perubahan yang semakin kompleks dan 

disruptif dalam era digital.

Pengumuman 8 Januari 2020

Batas akhir penyerahan proposal 31 Maret 2020

Review proposal 1 – 9 April 2020

Pengumuman proposal yg didanai 11 April 2020

Workshop penulisan kasus tahap 1 17 April 2020

Penulisan dan pengumpulan draf 17 April – 17 Mei 

Workshop penulisan kasus tahap 2 19 Mei 2020

Proses penyuntingan 19 Mei 2020

Penerbitan 30 Juni 2020

Peluncuran 2 Juli 2020

Jadwal Kegiatan

Informasi lebih lanjut:

Bagian Admisi, Alumni, Humas,

EDP & GamaIJB MM FEB UGM

Jln. Teknika Utara 

Telp. 62-274-562222, 511036

email: cfbc.mm@ugm.ac.id

Narahubung: 

Ira (08112823810)

Lalu (081328431066)


