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KepadaYth. 
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Di Jakarta 
 

Sejalan dengan pogram Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UPI Y.A.I dan dalam rangka memberikan 
wawasan dan pengetahuan mengenai kewirausahaan (interpreneur) kepada  semua orang (umum, pelajar 
SMU/SMK dan civitas akademika), maka kami akan mengadakan seminar / workshop online. Tema dan 
judul kegiatan ini adalah “Digipreneurship : Branding Yourself ini Digital Era”.  

Berkaitan dengan hal tersebut kami mengundang Bp. Dr. Ir. Eka Rakhmat Kabul, MSi. Dosen dari Program 
Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik UPI Y.A.I sebagai Nara Sumber / trainer pada kegiatan tersebut .  

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal  : Rabu, tanggal 12 Agustus 2020,  
Waktu   : Jam 13.00 WIB – 15.00. 
Tempat   : secara daring menggunakan platform zoom.  

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Dan kami mohon dukungan dari Ibu Dekan untuk kegiatan ini. 
Atas perhatiannya, kami menghaturkan terimakasih. 

 

Hormat kami 
Direktur Lembaga Pengembangan Kewirausahaan 
 
 
  
Ir. St. Trikariastoto, MT. 
Tembusan : 

1. Arsip 
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Lampiran Surat Nomor : 078 / LPK.UPI YAI/VII/2020 
 
PROPOSAL SEMINAR  / WORKSHOP KEWIRAUSAHAAN 

“DIGIPRENEURSHIP” 

Pendahuluan 

Wabah virus covid19 melanda dunia tidak terkecuali di Indonesia. Dalam tempo 2 bulan pandemic covid 19 
mengubah berbagai  sendi kehidupan dan menimbulkan dampak juga terhadap cara berkomunikasi dan 
perekonomian. Semua orang sekarang beralih dari  offline menajdi sangat bergatung sistem online. Harus 
diakui bahwa kemajuan teknologi informasi dan digital saat ini sangat membantu dalam berbagai bidang 
kehidupan berkaitan dengan berbagai kegiatan dan adaptasi perilaku baru.  

Dalam bidang kewirausahaan salah satu hal yang perlu disiasati agar dapat menggunakan potensi digital 
secara optimal bagi tata cara kita berusaha adalah pengenalan Branding dan Kewirausahaan 
/Enterpreunership di Dunia Digital. Serta mengantisipasi adaptasi perlikau dan peradaban baru yang selalu 
disampaikan oleh pemerintah. 

Branding dikaitkan tidak sekedar dengan merek dagang dan pemasaran saja, tetapi sudah menjangkau 
bagaimana setiap orang menunjukkan diri saat ini. Setiap manusia dalam kehidupannya dituntut memiliki 
sebuah misi. Sehingga setiap manusia perlu merumuskan dirinya agar punya visi dan menjalankan misi 
hidupnya. Setiap orang dapat mem branding dirinya. Entrepreneur adalah semangat dan sarana, marketing 
dan selling adalah cara mentutaskan hasil. 

Dunia digital sekarang menjadi gelombang peradaban yg mau tidak mau harus dinikmati. Bagaimana kita 
mem branding diri kita dan usaha-usaha kita di dunia digital yg sangat riuh ini sejak dini ? Untuk ini seminar 
dan workshop online ini diselenggarakan. Yaitu memberikan wawasan dan pemahaman kepada banyak 
orang tentang pentingnya branding di era digital, terutama bagi orang yang menerjuni kewirausahaan. 

Sejalan dengan pogram Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UPI Y.A.I dan dalam rangka memberikan 
wawasan dan pengetahuan mengenai kewirausahaan (interpreneur) kepada  semua orang (umum, pelajar 
SMU/SMK dan civitas akademika), akan mengadakan seminar / workshop online. Kegiatan ini akan 
melibatkan nara sumber dari UPI Y.A.I dan diharapkan dapat menjangkau kalayak yang luas. 

Tema dan judul workshop / seminar yang diangkat adalah “Digipreneurship” merupakan pengembangan 
entrepreneurship/kewirausahaan dengan digitalisasi. Tujuannya adalah memberikan wawasan dan 
pengetahuan tentang “branding” di era digital dalam kondisi pandemic Covid19 dan adaptasi perilaku baru. 
Sub tema adalah “Ketika kamu memasarkan produkmu kamu juga memasarkan dirimu” 

 

Bentuk Kegiatan 

Bentuk kegiatan berupa seminar / workshop dalam format online mengingat kondisi saat ini dan juga agar 
dapat menjangkau kalayak yang luas. Seminar workshop kewirausahaan akan dikemas menjadi 2 bagian sub 
tema yaitu : 

1. Brand yourself.   
2. Digipreneurship. 

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal  : Rabu, tanggal 12 Agustus 2020,  
Waktu   : Jam 13.00 WIB – 15.00. 
Tempat   : secara daring menggunakan platform zoom.  

Koordinasi hari H akan bertempat di Studio TV milik FIKOM UPI Y.A.I. 
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Pembicara atau nara sumber sebagai berikut 

NO NARA SUMBER KETERANGAN 
1 Dr. Eka Rachmat Kabul, ST., 

MSc. 
“Branding Yourself dan Human 
Capital Managemen”. 

Pakar dalam bidang manajemen industry dan branding.  
Pakar dalam bidang standard mutu di perguruan tinggi. 
Dosen di Program Studi Teknik Industri, Magister 
Manajemen dan Doktor Ilmu Manajemen. 
Direktur Lembaga Penjaminan Mutu UPI Y.A.I 

2 Joachim David 
Magetanapuang, S.Sn., M.Ds. 
“Digipreneurship” 

Pakar dalam bidang branding dan Desain Komunikasi 
Visual. 
Dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual. 
Praktisi dan professional. 

 

Peserta 

Sasaran peserta dari kegiatan ini adalah : 

1. Umum dan pelaku UMKM 
2. Pelajar SMA / SMK 
3. Mahasiswa dari UPI Y.A.I maupun dari luar 

 

Platform  

Proses pelaksanaan digital camp akan dikelola dengan aplikasi Ngampooz ( membantu proses pendaftaran 
dan distribusi makalah serta sertifikat). Adapun untuk tatap muka akan menggunakan aplikasi  Zoom. 
Fasilitas zoom diharapkan dapat mengggunakan fasilitas unibversitas dan sebagai alternative akan bekerja 
sama dengan Ngampooz sebagai organizer acara secara online. 

 

Penutup 

Demikian proposal kegiatan kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berjalan sukses, 
baik bagi pengembangan kewirausahaan di lingkungan UPI Y.A.I maupun secara meluas di masyarakat. 
Dengan demikian melalui kegiatan ini UPI Y.A.I semakin dikenal di masyarakat dan turut serta berperan aktif 
dalam pendidikan bangsa. 

 

Jakarta, 24 Juli  2020 

Direktur Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UPI Y.A.I. 

Ir. St. Trikariastoto, MT. 

 



sebagai

N A R A  S U M B E R  /  T R A I N E R

Workshop Kewirausahaan Online “Digipreneurship”, dengan tema

BRANDING YOURSELF IN DIGITAL AGE

Jakarta, 12 Agustus 2020

diberikan kepada

Direktur
Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Ir. St. Trikariastoto, MT.

LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
LPK UPI Y.A.I

S E R T I F I K A T
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