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Pendiri GELORA, DR (Can). Lucky Bayu Purnomo SE.,ME.,CSA.,CTA memiliki pandangan bahwa cita cita
mulai untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi harus dilandasi dengan pemikiran pemikiran
utama, antara lain Undang Undang Dasar 1945 pasar 33 yang terdiri dari ayat 1 hingga ayat 5,
kemudian Tridarma perguruan tinggi dengan tiga filosofi utama yaitu, Pertama adalah Pendidikan dan
Pengajaran, Kedua adalah Penelitian dan Pengembangan, Ketiga adalah pengabdian masyarkat.
Dengan demikian, diharapakan GELORA mampu mengantarkan dua pokok pemikiran tersebut untuk cita
cita mulia pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat bersaing dalam kancah ekonomi nasional hingga
internasional, lebih jauh, dengan jumlah populasi penduduk Indonesia sebesar 261 juta Jiwa pada tahun
2018, yang tersebar diseluruh wilayah kepulauan, maka untuk mencapai cita cita tersebut maka GELORA
memiliki pandangan secara fundamental, bahwa GELORA kegiatan tersebut dapat di mulai dengan
kombinasi ekonomi rakyat dan kerakyatan.
Tri Dharma Perguruan Tinggi
Adapun tiga unsur utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah sebagai berikut
Pendidikan dan Pengajaran.
Pendidikan dan pengajaran merupakan perihal pertama dan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pendidikan dan pengajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu metode pembelajaran
agar masyarakat ataupun peserta didik dapat terlibat dengan aktif untuk dapat mengembangkan
potensi dirinya agar memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak budiman serta
keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Penelitian dan Pengembangan
Melalui penelitian serta pengembangan masyarakat ataupun peserta didik mampu mengembangkan
ilmu pengetahuan disertai dengan perkembangan teknologi.
Pengabdian Kepada Masyarakat
Berdasarkan Undang undang tentang pendidikan tinggi, Maka yang di maksud pengabdian kepada
masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 33 UUD 1945
Selanjutnya, Bunyi pasal 33 UUD 1945 adalah, sebagai berikut :


ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan,



ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara,



ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,



ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
dan



ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

GELORA ekonomi
Untuk itu, Kombinasi dari intisari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bunyi pasal 33 UUD 1945, menjadi
landasan GELORA untuk ikut serta mewujudkan GELORA ekonomi kerakyatan, dan diharapkan mampu
mendorong taraf taraf kepastian kegiatan ekonomi pada dunia kewirausahaan untuk masa kini, dan
masa depan dengan sebaik baiknya bagi kesejahteraan masyarakat
GELORA dan empat program unggulan
Sehingga terdapat empat program dan kegiatan GELORA kepada masyarakat sebagai upaya
mewujudkan pokok pokok pemikiran di atas, antara lain

Empat Program & Kegiatan GELORA
1 . GELORA Pendidikan dan Pengajaran.
Tema : Ekonomi makro, Ekonomi mikro hingga Wirausaha
GELORA memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat serta mendorong program
kewirausahaan, inklusi keuangan nasional, dan literasi keuangan untuk dapat memperoleh pemahaman
terhadap kegiatan usahan dan kondisi ekonomi, khususnya ekonomi mikro dalam dunia usaha sehingga,
dapat meiningkatkan daya saing dalam skala ekonomi makro
2. GELORA Penelitian dan Pengembangan
Tema : Pengembangan Kewirausahaan dan Kemajuan ekonomi kerakyatan
GELORA ikut serta melakukan penelitian untuk memperoleh temuan dan kebaruan dalam rangka
mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan, serta hasil dari penelitian tersebut di harapkan mampu
memberikan pandangan kepada seluruh masyarakat untuk memulai usaha, mengembangkan usaha dan
mempertahankan usaha
3. GELORA Pengabdian Masyarakat
Tema : Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan, Pengembangan dunia usaha dengan Ekonomi kerakyatan
berdasarkan sektor unggulan
GELORA Pengabdian kepada masyarkat, dikemas melalui kegiatan sosialisasi yang memiliki tujuan untuk
mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan dalam bentuk Pelatihan - Pembinaan hingga Pengembangan
dunia usaha, agar tercapainya kegiatan ekonomi pada seluruh sektor yang menjadi karakter pada
wilayah tenrtentu.
4. GELORA Indonesia 2045
Tema : GELORA ekonomiS 2045
Lebih jauh, dalam rangka menyambut usia 100 tahun Indonesia, GELORA ikut serta mengundang insan
terbaik bangsa untuk dapat berpartisipasi dalam program Pengabdian masyarakat khususnya pada
bidang kewirausahaan serta ekonomi menuju Indonesia meng-GELORA dalam bidang ekonomi menuju
Indonesia emas 2045
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