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Susunan Acara 

SEMINAR KEWIRAUSAHAAN BAGI SISWA SMK DAN SMA 

Tema :  

1. Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan. 

2. Bagaimana menjadi wirausaha tanpa modal 

3. Sukses berkarier di usia muda 

  

Hari : Sabtu, 

Tgl  : 27 Januari  2018 . 

Tempat :Gedung A, Ruang 409 . ITATS 

 

NO KEGIATAN WAKTU PERSON 

1 Her registrasi peserta 08.00 – 08.30 Peserta 

2 Pembawa Acara 08.30 – 08.45 MC . 

3 Sambutan 08.30 – 08.45 Ketua Jurusan 

4 
Menumbuhkan Jiwa 

Kewirausahaan 
08.45 – 09.45 Dr. Lukmandono, ST, MT 

5 
Bagaimana menjadi 

wirausaha tanpa modal 
09.45 – 10.45 Rony Prabowo, SE, ST,MT 

6 Sukses berkarier di usia muda 10.45 – 11.45 Putra Nur Cahyo, ST 

9 Sesi tanya jawab 11.45 – 12.00 MC 

10 Penutup 12.00 MC 
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PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI  

“PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PADA SISWA-SISWI SMK” 

 

1. Latar Belakang 

 Semangat entrepreneurship sudah  menjadi   tuntutan  zaman,  di era 

globalisasi, persaingan mencari kerja semakin kompetitif sementara lapangan 

pekerjaan yang ditawarkan juga terbatas, menuntut siswa dan kaum muda harus 

lebih berpikir terkait pentingnya usaha secara mandiri. 

 Kewirausahaan menurut J. Leach Ronal Melicher adalah proses dalam 

mengubah ide menjadi sebuah kesempatan komersial dan menciptakan harga atau 

nilai. Secara umum kewirausahaan merupakan proses mengerjakan sesuatu yang 

kreatif atau baru dan berbeda (inovatif) dimana bermanfaat untuk mendatangkan 

nilai tambah. 

 Jiwa berwirausaha mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan 

mengelola usaha secara profesional.   Minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Jadi, 

minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan siswa lebih 

menyukai suatu hal dari pada yang lainnya dan dapat pula dimanifestasikan 

melalui partisipasi dalam suatu  aktivitas.  

 Seiring dengan banyaknya persaingan  dan banyaknya  tantangan yang 

harus dihadapi bagi seorang wirausaha maka minat itu harus diikuti dengan 

perencanaan dan perhitungan yang matang supaya nantinya usaha yang 

dijalankan bisa berjalan dengan baik. Minat berwirausaha akan menjadikan 

seseorang untuk lebih giat mencari dan memanfaatkan banyak peluang yang 

ada agar dapat mengembangkan usaha dengan mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki. 

 Pengabdian Masyarakat kali ini mempunyai tema tentang “Pelatihan 

Kewirausahaan kepada SMK”,  dengan diadakan pelatihan ini maka harapannya 

adalah membuka wawasan bagi siswa siswi SMK untuk bisa mempunyai pola 

pemikiran untuk berwirausaha. Dengan bekal ilmu yang nantinya didapatkan 

maka akan dapat menjadi modal dasar untuk berwirausaha.  
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2. Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk  

meningkatan pemahaman dan pengetahuan dari siswa siswi SMK mengenai 

Pelatihan Kewirausahaan, sehingga mereka dapat mempunyai ide kreatif untuk 

menciptakan usaha sendiri. Dengan adanya pelatihan ini harapannya adalah siswa 

siswi SMK memperoleh strategi dalam memulai dan menjalankan usahanya 

sehingga usaha tersebut dapat berdaya saing. 

3.   Bentuk Kegiatan  

 Untuk mencapai tujuan di atas, kami akan melaksanakan kegiatan berupa 

pelatihan dengan rincian teknis sebagai berikut: 

1. Calon Peserta 

     Siswa Siswi SMK di sekitar Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mendapatkan 

pengetahuan  mengenai strategi dalam memulai berwirausaha.   

2. Teknis pelaksanaan pelatihan 

a. Hari/ Tanggal : Sabtu, 27 Januari 2018 

b. Waktu  : 08.00-15.00 

c. Tempat  : Ruang H3-205 di Jurusan Teknik Industri 

                 Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) 

d. Susunan Acara : 

1. Pelatihan ini diadakan dengan metode praktek penuh sehingga 

selesai pelatihan masing-masing peserta pasti bisa mempunyai 

ketrampilan dalam berwirausaha. 

2. Dua jam pertama, akan dijelaskan materi tentang kewirausahaan 

oleh trainer. 

3. Satu jam berikutnya peserta mendapatkan sharing ilmu dari alumni 

ITATS (alumni yang mempunyai wirausaha).  

4. Setengah jam berikutnya, peserta akan dibentuk kelompok terdiri 

dari 5 orang,  untuk berdiskusi terkait minat bidang usaha yang ingin 

dilakukan. 
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4. Rencana Anggaran Biaya 

Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

sehingga kegiatan ini tidak ingin membebani masyarakat dengan biaya. Namun 

pada dasarnya untuk menyelenggarakan pelatihan ini, dibutuhkan biaya dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Honorarium: 

 Pemateri (2 Orang)        Rp  

 200.000,- 

2. Konsumsi (50 orang @ Rp 25.000,-)    Rp     

1.250.000,- 

3. Penggandaan Laporan (Modul)    Rp 200.000,- 

4. Pembuatan Banner      Rp 150.000,- 

5.  Kebersihan       Rp 100.000,- 

6. Air Minum (Teh pucuk + Aqua)       Rp 100.000,- 

Total kebutuhan penyelenggaraan kegiatan adalah  Rp     

2.000.000,- 

   ……(dua juta rupiah) 

 

5. Penutup 

Besar harapan kami kegiatan “Pelatihan Kewirausahaan kepada Siswa Siswi 

SMK” ini bisa terlaksana, karena sangat bermanfaat untuk siswa siswi SMK. 

Mudah-mudahan dengan dukungan Rektor kegiatan ini dapat berjalan dengan 

lancar.  Atas kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.   

Mengetahui   

Jurusan Teknik Industri     Ketua Pelaksana 

Ketua 

 

 

 

Suhartini, ST, MT      Suparjo, ST, MT 

Nip. 112070       Nip. 954184
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