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Editorial

Seiring dengan meningkatnya kepedulian berbagai pihak akan pentingnya 
pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian 
bangsa, serta bentuk nyata dukungan Universitas Tarumanagara atas 
dicanangkannya Gerakan Kewirausahaan Nasional oleh Pemerintah Indonesia 
pada 2 Februari 2011 lalu maka UPT MKU bekerja sama dengan Magister 
Manajemen dan S1 Manajemen Untar memprakarsai pelaksanaan Seminar 
Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis I (SNKIB I) yang diselenggarakan 
pada Kamis, 15 September 2011. Seminar ini juga menghadirkan keynote speaker
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dr. Syarifuddin Hasan, SE, MM, 
MBA. Pembicara utama lainnya adalah Antonius Tanan (Ciputra Foundation), 
Noni S.A. Purnomo (Blue Bird Group), Gendro Salim (Formula Bisnis Indonesia) 
dan Isyak Meirobie (Meirobie Land) yang juga alumni dari Fakultas Seni Rupa 
dan Desain Universitas Tarumanagara.

Di samping itu, seminar ini juga diikuti dengan presentasi hasil penelitian 
oleh pemakalah dari berbagai universitas di Indonesia yang mengangkat tema 
utama “Peran Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Entrepreneur Indonesia yang 
Kreatif, Inovatif dan Handal Untuk Menghadapi Persaingan Global”.

Buku proceeding ini disusun berdasarkan empat topik yang menjadi sub 
tema dari call for paper SNKIB I, yaitu Kewirausahaan dan UKM di Indonesia, 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi, Kreativitas dan Inovasi dalam 
Kewirausahaan, dan Kewirausahaan dan Praktik Bisnis di Indonesia. Adapun 
jumlah makalah yang dipresentasikan dalam seminar dan dibukukan dalam buku 
proceeding ini adalah 45 makalah. Tingginya minat peserta call paper untuk 
berpartisipasi dalam SNKIB I Untar pada waktu lalu merupakan indikasi 
pentingnya kegiatan seminar dan call paper ini untuk diselenggarakan secara 
berkelanjutan, guna mewadahi perkembangan pengetahuan, penelitian dan praktik 
kewirusahaan khususnya di kalangan akademisi dan masyarakat secara luas. 

Mewakili Universitas Tarumanagara, kami sampaikan penghargaan terbaik 
atas partisipasi pemakalah dalam kegiatan ini. Kami sangat berharap pelaksanaan 
kegiatan ini dapat berlangsung kembali di masa mendatang. Kami yakin 
partisipasi Bapak/Ibu sebagai pemakalah pada SNKIB berikutnya akan memberi 
kontribusi yang berarti bagi perkembangan kewirausahaan di Indonesia.

Terima kasih.

Jakarta, 15 September 2011
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