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Selamat datang Bapak dan Ibu peserta kouferensi nasional pertama Fakultas 
Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya 

Perubahan 'Jukan lllerupakan peristiwa yang terjadi seka li dan sesuatu yang pasti 
terjadi di dunia ini adalah "perubahan", Perubahan harus dibangun dalam se l·sel suatu 
negara lllaupun organi s?s i dengan mempe lajari secara seksama versi -versi t,aru dari 
se luruh proses ekonomi dan bi sn is se tiap bulan, setiap minggu bahkan se ~ iap hari, 
Mengerti perubaban dan tetap bertahan hidup beral1i mengadaptasi dan 
mempenga ruhi lingkun ga n bi sni s dan ekonomi ys ng dihadapi oleh suatu ne gara dan 
organisasi bisnis, Ini ber3rti menjad i j awa ban atas ptt1anyaan ya ng se lalu te~iadi ya itu 
"apa ya ng teljadi di luar sana , bagaimana kita mengakomodas inya?" Hal inilah yang 
Illendasa ri pentingnya sebuah arsitektur bisnis oaru ya itu beradaptas i denga n 
pembahan, membangun daya sa ing dan eksis dala:ll jangka panjang. 

UnsLII'-unsur perubalwn Illelibatkan lingku ngan t ksternal, kondisi intemai dan 
kapabil ilas organlS<lSI , dan sikap kcpelllil11p inan, Daialll proses perubahan l11enuntu t 
pemahaman proses peruba han, membanglln bud3)'a untuk bel1Jbah, mengantisipasi 
resistensl , mendestabilisasi slalLis quo, dzn mer!lb uat perubahan benar-benar terj ad i 
serta mendorongnya melalll i penciptaan in;rastruktur yang akan mempertahankan dan 
melakukan perubahan dalam jangka panjar.g, 

Konferensi ini diselenggarakan bertlljuan membahas, mendiskusikan dan bertukar 
pikiran, serta memberikan wacana bagaimana l~lembuat perubahan dapat terjadi, 
melihat penga iaman negara maupun orgz.nisasi bisnis dalam keberhasdan dan 
kegaga lannya dalam mengelola perubaban dan memberikan masukan praktis pada 
proses perub ahan ,Sebaga i bagian dari perubJhan tersebut Fakultas Ekonomi Unika 
Widya Mandala Surabaya merasa perlu untuk berkontribusi menyelenggarakan suatu 
fo rum untuk menc ari, menem ukan dan merumuskan pembangunan arsitektur bisnis 
yang seimbang. Hal ini bertepatan dengan ula'lg tahun ke-43 Fakultas Ekonomi pada 
tangga l I September 2008 yang bam lalu dan kepercayaan yang diberikan pada 
Un iversita s ini sebagai sa tu di an tara 50 'promising University of th e year '. 

Ucapan dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dan koJega yang 
tcrlibat atas terselenggaranya Konferensi ini dan semua parti sipan ya ng bersedia 
menyumbangkan gagasan dan pemikirannya, Tanpa Saudara-Saudara semua, 
konferensi ini lidak akan dapat terselenggara den ~san semestinya, Akhir kata saya 
uc apkan se l2, mat berwacana dan se lamat berkonferensi, 

Terima Kasih, 
Drs. Ec. C. Martono, lVI.Si 
Dekan Fakultas Ekonomi 
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