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Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis 2015
Inovasi untuk membangun kewirausahaan yang berkelanjutan
Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis
(SNKIB), Selasa (5/5) di Kampus Untar. Seminar dan call for paper yang diselenggarakan Fakultas
Ekonomi berkerja sama dengan Program Mata Kuliah Umum (MKU) dan Magister Manajemen (MM)
Universitas Tarumanagara mengedepankan tema “Inovasi untuk membangun kewirausahaan yang
berkelanjutan”.
Rektor Untar Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso M.Sc., Ph.D saat membuka seminar mengatakan bahwa
kewirausahaan menjadi tren di dunia usaha saat ini. Peran kewirausahaan sangat besar dan menjadi
bagian utama perekonomian di Indonesia. Menurutnya, sebagai perguruan tinggi yang memiliki filosofi
menghasilkan lulusan berjiwa integritas, profesional dan kewirausahaan, Untar telah menghasilkan
banyak wiraswastawan sehingga Untar telah turut membantu pemerintah dalam melaksanakan
program kewirausahaan serta membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran.
Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi Untar Dr. Sawidji Widoatmodjo menyampaikan maksud dan
tujuan utama dari penyelenggaraan seminar dan call for paper ini adalah untuk membekali peserta
dengan perkembangan terkini dari praktek kewirausahaan serta memahami pentingnya sinergi antara
perguruan tinggi dan perusahaan.
Seminar yang penyelenggaraannya memasuki tahun kelima mengangkat perspektif yang berbeda dalam
kewirausahaan. Dalam berwirausaha, pengusaha tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap
investor dan pemegang saham saja, melainkan juga terhadap alam, masyarakat, dan generasi masa
depan (3Ps: People, Planet, Profit). Itulah diperlukan suatu inovasi dalam kewirausahaan yang dapat
menggabungkan antara keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi sehingga dapat menghasilkan
model bisnis baru yang lebih inovatif. Hadir sebagai pembicara pada seminar Menteri Menteri Koperasi
& UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Henri Honoris (Modern Internasional, Tbk.), Harijono (F&B
Specialist dan Businessman) dan Hendy Setiono (pemilik Kebab Baba Raffi). Selain itu, pemakalah dari
berbagai perguruan tinggi, LSM maupun praktisi yang akan membahas hasil penelitian maupun konsep
pemikiran dalam bidang kewirausahaan.
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