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HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Tema   : Creating Impactful Social Enterprise”  

      (Menciptakan Perusahaan Sosial yang Berdampak) 

2. Nama Mitra  : - 

3. Ketua Tim Pelaksana 

 N a m a  : Dr. Gusmiarni, SE, M.Ak 

 NID / NIDN  : 900291/ 0326086501 

 Jabatan : Dosen Tetap 

 Jurusan  : Akuntansi 

 Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I 

 Bidang Keahlian : Akuntansi 

 Alamat Kantor : Jl. Salemba Raya no 7-9A Jakarta Pusat 

 Alamat Rumah : Perum. PWI Cilebut, RT. 008, RW. 008, Cilebut Barat 

  Sukaraja, Bogor 16710, HP. 08128900801 

4. Anggota Tim Pelaksana 

Jumlah Anggota  : 3 (Tiga) Orang 

 Nama Anggota 1 : Dr. Hamilah, SE, MM, Ak 

 Nama Anggota 2 : Henni Handari, SE, MM, Ak 

 Nama Anggota 3 : Dini Amalia, SE, MM. 

5. Wilayah Mitra  : - 

Kota/Kabupaten  : Jakarta Timur 

Provinsi   : DKI Jakarta 

6. Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Hari 

7. Biaya Total  : Rp. 2.500.000,- 

 

 

Jakarta,  14 September 2020 

Mengetahui,  

Ketua LPPM 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I   Ketua Tim Pelaksana 

 

           

  

(Dr. Nuzulul Hidayati, SE, MM)                          (Dr. Gusmiarni, SE, MM) 

 

Menyetujui, 

Ketua 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I 

 

 

 

(Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA) 
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STRUKTUR LAPORAN 

 

1.  Judul Kegiatan  : Creating Impactful Social Enterprise”  

      (Menciptakan Perusahaan Sosial yang Berdampak) 

2.  Nama Mitra  :  

3.  Jumlah Mitra  : 1 (satu) 

4.  Persoalan Mitra  : Kesulitan Dalam menentukan sasaran dan promosi 

5.  Status Sosial Mitra  :  

6.  Lokasi Kegiatan  : STIE Y.A.I 

 

7.  Sarana Transportasi :  Kendaraan Pribadi 

   Kendaraan Operasional 

 

8.  Sarana Komunikasi :  Telepon/Handphone 

   E-mail 

   WhatsApp 

9.  Tim Abdimas 

    Jumlah Dosen : 4  (Empat Orang 

    Jumlah Mahasiswa :  - 

    Gelar Akademik :  S2 & S3 

    Jurusan  :  Akuntansi 

 

10. Aktifitas Pengabdian Masyarakat 

 Metode Pelaksanaan : Penyuluhan langsung di lokasi 

 Waktu Pelaksana : 1 (satu) hari 

 Keberhasilan Kegiatan : Berhasil 

 Indikator Keberhasilan :  

 

 Kelanjutan Kegiatan : Selesai 

 

 

 

 

Antusias peserta mengikuti penyuluhan terlihat dari 

pertanyaan saat kegiatan berlangsung 
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11. Biaya Program 

 DIPA DP2M  :  - 

 Perguruan Tinggi :  - 

     : Rp. 2.500.000 

 

12. Likuidasi Dana Program 

 Tahap Pencairan Dana : Mendukung kegiatan di lapangan  

 Jumlah Dana  : Diterima 100% 

 

 

13. Kontribusi Mitra 

 Peran Mitra  : Aktif 

 Peranan Mitra  :  Menetapkan teknik pelaksanaan 

   Menyiapkan       tempat       pelaksanaan kegiatan 

   Menentukan materi agar sesuai dengan kondisi para 

      masyarakat RW 01 saat ini 

 Alasan Berkelanjutan : Keputusan bersama 

 

14. Usul Penyempurnaan Program Abdimas 

Model Usulan Kegiatan : Penyuluhan dan pelatihan 

Anggaran Biaya : Rp 2500.000 

Dokumentasi  : Ada 

    : Pelatihan 

 

 

     

 

 

 

 

Potret permasalahan 

lain yang terekam 
Diperlukan ketekunan dan ketelitian dalam menganalisis 

dan mencatat transaksi yang terjadi agar laporan 

keuangan dapat disajikan dengan baik 

Sumber Dana 

Swadaya Kelompok 

Produk/kegiatan 

bermanfaat dari 

berbagai perspektif 



Materi Kewirausahaan 
Dr. Gusmiarni, S.E., M.Ak. 



NAPOLEON FURNITURE 
 

OLEH 
 

GUSMIARNI 
 

WEBINAR 
 

 



PROFIL USAHA 

 

 

 Berbekal pengalaman kerja selama 15 tahun di perusahaan furniture kami 

merintis usaha  

 yang bergerak dalam hal menghasilkan dan memasarkan berbagai furniture  

yang berbahan baku kayu , finier  dan  kulit , 60 % bahan baku di impor dari 

eropa.Usaha ini sudah kami rintis dari tahun 2004. Lokasi usaha  terletak di 

Pamulang Tangerang selatan.Usaha ini kami berinama Napoleon Furniture. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 TARGET PASAR 
 

Sasan yang akan akan menjadi penjualan produk akami adalah  

 

 Perusahaan properti  

 

 Masyarakat pada umumnya   

 

 



PROMOSI DAN PEMASARAN 

 

 

• Tentukan target market dengan jeli 

 

• Memperkenalkan toko kami 

 

• Jual beberapa produk dengan murah 

 

• Kerjasama dengan dengan pengembang perumahan dan Desaint Interior. 

 

• Berikan pelayanan yang bagus 











































Materi Kwh 
Dr. Wachyu Hari Haji, S.kom., M.M. 



Sukses berwirausaha sejak kuliah 
 

Dr. Wachyu Hari Haji 

Jakarta, 1 September 2020 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

Creating Impactfull Social Enterprise 

http://www.creative-commons-images.com/clipboard/entrepreneurship.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




About Me 

• Pendidikan: Information System (BD), Manajemen 
Information System (MD), Science Management (Doctor) 

• Entrepreneur (IT) ausa.id 

• Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas 
Mercu Buana. 

• Tim Pengembangan Program Kewirausahaan Kemendikbud 



Rencana masa 
depan anda? 

• Hidup Bahagia 
• ?? 

• Atau ada yang lain? 



Menjadi manusia 
produktif 











Siapa kita? 
Lingkungan akan mengubah dan membentuk kita 



Jika anda ingin jadi 
wirausaha, biasakan 

bermain dengan para 
wirausaha 



Tahapan 
Jadi 
Pengusaha 

Aku harus jadi pengusaha 

Mau usaha apa? 

Bagaimana cara memulainya? 

Mengelola 

Mempertahankan 

Mengembangkan 



Mau usaha apa? 
• Mulailah dari apa yang anda 

senangi 

• Cari ada masalah apa disana 

• Buatlah solusi 



SosialPreneur (Sociopreneurship 

 



Jenis Bisnis 

Pertanian 
Produksi 

Bahan Mentah 
Manufaktur 

Konstruksi Transportasi Komunikasi 

Perdagangan Finansial Jasa 



10 bisnis yang 
gampang diikuti 

• Fashion 

• Skin Care dan Kosmetik 

• Perlengkapan Bayi 

• Make Up Artist (MUA) 

• Kuliner 

• Furnitur 

• Penginapan 

• Jasa Foto dan Video 

• Digital Marketing Agency 

• Buku/Trend 



Sampai dimana anda? 

1. Minat Wirausaha 

2. Ide Bisnis 

3. Penciptaaan Produk/Jasa 

4. Pengelolaan dan 
Pengembangan Bisnis 



Penciptaan 
produk 



Validasi 

• NEED TO DO 

• PAIN & GAIN 



Renungan 

• Apakah produk kita 
diinginkan calon pelanggan 
kita? 

• Siapa calon spesifik calon 
pelanggan kita 

• Apakah produk kita 
menyelesaikan masalah 
calon pelanggan kita 

• Apakah ada calon 
pelanggan kita yang ingin 
membeli produk kita 





Building 
something 
nobody wants 



Pengelolaan dan 
Pengembangan 

Bisnis 



Bagaimana dengan bisnis anda? 

1. Team dengan PASSION, dan KEAHLIAN yang saling 
menguatkan. 

2. Temuan PAIN dan GAIN customer. 

3. Think BIG. Start SMALL. Move FAST 



Penjual Pulsa 
 

Penjual Nasi 
(Warteg) 



• Bahan Baku 

• Alat Bantu 

• SDM 

• Produksi 

• Pemasaran 

• Distribusi 

• Model Bisnis 

Issue dalam pengelolaan Bisnis 



Kreatif vs Inovatif 



Pastikan FIT 

•Founder vs Business  

•Problem vs Solution 

•Produk vs Market 



Tips Sukses 

1. Pilih BISNIS untuk menentukan TARGET CUSTOMER 
yang spesifik. 

2. Cari dan pilih PERMASALAHAN CUSTOMER yang 
paling layak untuk diselesaikan. 

4. Buat produk atau jasa yang MENYELESAIKAN 
MASALAH calon customermu. 

5. Buat INDIKATOR KEBERHASILAN dalam setiap 
aktivitas kuncimu. 

6. Luncurkan produkmu di PASAR YANG TEPAT. 

 



@wahyuhari - 0818902415 



Sertifikat

Narasumber

Webinar

Kewirausahaan



 



 



L

FOTO-FOTO

WEBINARKEWIRAUSAHAAN













1 
 

Lampiran 
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          HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 

AKUNTANSI 

  SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I 

  PERIODE 2019/2020 

  Jalan Salemba Raya No. 7-9 A, Jakarta Pusat 10440 

  Telp: 021 – 3926000 ; Fax: 021 – 3916595  

  Website: https://stie.yai.ac.id/, E-mail: stie@yai.ac.id 

      E-mail: himaka.stieyai@gmail.com ; Instagram: @himaka_stieyai ; Twitter: @HimakaStieYai 

 

PROPOSAL SEMINAR ONLINE KEWIRAUSAHAAN SOSIAL 

HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI (HIMAKA) PERIODE 2019/2020 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAI 

“CREATING IMPACTFUL SOCIAL ENTERPRISE” 

(Menciptakan Perusahaan Social yang Berdampak) 
 

A. PENDAHULUAN 

Social Entrepreneurship merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. 

Gabungan dari dua kata, social yang artinya kemasyarakatan, dan entrepreneurship yang 

artinya kewirausahaan. Pengertian sederhana dari Social Entrepreneur adalah seseorang 

yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship 

untuk melakukan perubahan sosial (social change), terutama meliputi bidang 

kesejahteraan (welfare), pendidikan dan kesehatan (healthcare) (Santosa, 2007).  

Kamus Oxford mengartikan kata entrepreneur sebagai "A person who undertakes 

an entreprise or business, with the chance of profit or loss", seseorang yang bertanggung 

jawab atas sebuah bisnis dengan memikul risiko untung atau rugi. Entrepreneur dapat 

digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu business entrepreneur dan social 

entrepreneur. Perbedaan pokok keduanya utamanya terletak pada pemanfaatan 

keuntungan. 

- business entrepreneur, keuntungan yang diperloleh akan dimanfaatkan untuk 

ekspansi usaha, 

- social entrepreneur keuntungan yang didapat (sebagian atau seluruhnya) 

diinvestasikan kembali untuk pemberdayaan "masyarakat berisiko".  

https://stie.yai.ac.id/
mailto:stie@yai.ac.id
mailto:himaka.stieyai@gmail.com
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Secara luas, kita dapat mengatakan bahwa social entrepreneurship merupakan istilah 

dari segala bentuk aktivitas yang bermanfaat secara sosial. Entrepreneur sosial adalah 

orang - orang yang mampu menciptakan sesuatu yang dapat mempengaruhi paradigma 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kepentingan nirlaba maupun prolaba, 

entrepreneur sosial bergerak dengan tujuan menyelesaikan masalah sosial. 

Bagi social entrepreneur keuntungan yang didapat (sebagian atau seluruhnya) 

diinvestasikan kembali untuk pemberdayaan "masyarakat berisiko". Tantangan paling 

krusial dan paling mendesak untuk dipecahkan adalah bagaimana mencetak 

entrepreneur itu sendiri. Sosiolog David McClelland menyebut, bila ingin menjadi 

negara maju, maka 2 persen warga harus menjadi entrepreneur, dengan rumus; satu 

orang wirausaha member pekerjaan kepada 8 orang lainnya. seseorang yang dapat 

melihat tantangan sebagai peluang dan memperjuangan penciptaan nilai multidimensi 

dalam setiap bentuk usaha mereka. 

2% telah menjadi patokan banyak orang mengenai jumlah entrepreneur di Indonesia. 

Stereotip yang memaku pikiran kita dan menantikan berjuta perusahaan besar yang akan 

menciptakan lapangan kerja raksasa bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan besar yang 

akan menambah jumlah buruh dan pekerja, dari perbudakan modern hingga 

proletarisasi. Menganggap kaum proletariat akan selamanya menjadi objek yang butuh 

lapangan pekerjaan dan hidup mengabdi pada perusahaan besar selamanya tanpa suksesi 

yang berarti. 

Tidak bisa kita pungkiri, meski dalam pengertian positif, jiwa entrepreneur telah 

terbentuk dengan sifat dasar inovatif, penuh akal, praktis, dan oportunis. Masalah sosial 

adalah tantangan bagi mereka yang memiliki jiwa gabungan, entrepreneur dan 

kepedulian sosial. Merekalah yang akan memperjuangkan nilai multidimensi (sosial, 

ekonomi, lingkungan) di setiap aspek yang mereka tekuni. Potensi besar yang akan 

menciptakan perubahan. Kemampuan mereka menganalisis kondisi akan sangat berguna 

untuk menciptakan keharmonisan bagi dunia. Kemampuan dan tindakan yang dilakukan 

oleh seorang entrepreneur sosial. 

Pada intinya, entrepreneur yang hanya menciptakan kapitalisme baru, termasuk 

didalamnya technopreneur dan creativepreneur tanpa tujuan sosial, hanya akan 

menambah riwayat panjang yang menjebak rakyat terhadap pencarian kerja, tanpa 

sedikitpun mendapat kesempatan menjadi aktor dalam peningkatan ekonomi negara. 
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Seorang entrepreneur social adalah reformis dan revolusioner, tapi dengan misi sosial. 

Mereka melakukan perubahan mendasar dalam sektor sosial. Visi mereka yang 

terpenting. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, 

melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi 

masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang 

karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat 

hasilnya. pada dasarnya agar gagasan serta ide yang kita tawarkan bisa diterima oleh 

masyarakat Mereka mencari penyebab masalah, bukan hanya mengobati gejala. Mereka 

berusaha untuk menciptakan perubahan sistemik dan perbaikan berkelanjutan. 

Meskipun mereka dapat bertindak secara lokal, tindakan mereka memiliki potensi untuk 

merangsang perbaikan global di arena yang mereka pilih, apakah itu adalah pendidikan, 

perawatan kesehatan, pembangunan ekonomi, lingkungan, seni, sektor atau bidang 

sosial lainnya. 

mempunyai inti pemberdayaan dalam bidang kemasyarakatan yang bersifat 

voluntary atau charity (kedermawanan dan sukarela). Dalam hal ini membentuk sebuah 

lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, anak asuh atau donasi untuk beasiswa di 

bidang pendidikan. Konsep awal mula Social Entrepreneurship tidak menekankan pada 

usaha untuk menghasilkan profit (non-profit). Jikalau ada profit, bukan menjadi tujuan 

utama dan nilainya bisa dibilang kecil. Karena inti utama dalah pemberdayaan untuk 

kemaslahatan bersama. 

Indonesia saat ini, memiliki jiwa - jiwa muda yang tengah menimba ilmu di berbagai 

perguruan tinggi. Seperti STIE YAI dan perguruan tinggi yang lainnya merupakan 

potensi besar yang dapat mengantarkan generasi muda memiliki pengetahuan yang luas 

terhadap dunia dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.  

Oleh karena itu Kami Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE YAI bermaksud 

mengedukasi dan menumbuhkan jiwa sosial enterpreneur khususnya mahasiswa dengan 

mengadakan seminar online dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan – permasalahan diatas yaitu untuk meningkatkan kapabilitas sehingga 

mampu melahirkan inovasi baru dalam kegiatan produksi dengan menghasilkan satu 

pasar ekonomi produktif yang menyejahterakan masyarakat lokal Indonesia  

Karena pada dasarnya mahasiswa adalah agen penggerak perubahan di negeri ini 

yang akan memegang estafet kepemimpinan di masa mendatang harus berperan aktif 
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untuk menjadi pelopor kesejahteraan masyarakat dan terbentuknya perekonomian 

nasional yang tangguh. 

Oleh karena itu sudah saatnya dilakukan perubahan paradigma berpikir dikalangan 

mahasiswa bahwa, pengusaha muda sosial haruslah berkarakter mandiri, konsiten, dan 

kontekstual. Mandiri berarti adanya tekad untuk membangun dan menjaga kemandirian 

keuangan. Konsisten dibuktikan dengan tetap berpegang teguh pada visi– misi 

pemberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dengan begitu, kelak ketika 

membicarakan pemuda dan ekonomi Indonesia, bukan lagi sekadar secercah harapan 

saja yang timbul. Tetapi, rakyat bisa menyaksikan bahwa harapan itu telah tegak 

menjadi sebuah kejayaan rakyat. 

B. LANDASAN EPISTIMOLOGI 

1. Tridarma Perguruan Tinggi 

2. Program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKA) STIE YAI Periode 

2019-2020 

3. AD/ART Himpunan Mahasiswa STIE YAI 

 

C. NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Adapun nama dari kegiatan ini adalah seminar online kewirausahaan sosial oleh 

Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKA) STIE YAI Periode 2019-2020, dengan 

tema “CREATING IMPACTFUL SOCIAL ENTERPRISE”. 

D. TUJUAN KEGIATAN 

1. Memperdalam dan mengembangkan pengetahuan tentang Ilmu Kewirausahaan 

Sosial 

2. Menumbuhkan rasa peka Mahasiswa terhadap masyarakat dan di lingkungan 

sekitar sehingga terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi 

3. Mengembangkan kemampuan penalaran, konsepsional dan kreativitas sebagai 

wujud intlektualitasme professional mahasiswa STIE YAI yang beritika dalam 

menjawab problematika kebangsaan dalam tataran nasional. 

 

E. TARGET PESERTA 

1. Civitas akademika STIE YAI 

2. Umum 
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F. NARASUMBER 

 

G. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Kegiatan seminar online kewirausahaan sosial dengan tema “CREATING 

IMPACTFUL SOCIAL ENTERPRISE” oleh HIMAKA STIE YAI 

akan dilaksanakan pada : 

Tanggal   : Kamis, 3 September 2020 

Waktu   : 13.00 - Selesai 

Tempat   : Zoom Meeting 

Tema   : “CREATING IMPACTFUL SOCIAL ENTERPRISE” 

Target Peserta  : 85 Peserta 

 

H. PENUTUPAN 

Demikian proposal ini kami buat, semoga proposal ini dapat memberikan 

banyak gambaran mengenai kerangka kegiatan dan visi mengenai pelaksanaan 

kegiatan Seminar Kewirausahaan Sosial dengan tema “CREATING IMPACTFUL 

SOCIAL ENTERPRISE” (Menciptakan Perusahaan Social yang Berdampak) yang 

diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE YAI periode 2019-2020. 

Besar harapan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini nantinya mendapat 

dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan acara ini. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingannya serta meridhoi kita semua. 

Atas perhatian dan dukungannya, kami sampaikan terimakasih. 

        Jakarta,.. Agustus 2020 
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