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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kehadirat Allah Subhana wata’ala yang telah melimpahkan segala rahmat 

dan hidayah-Nya atas diselesaikannya Laporan Pengabdian kepada Masyarakat pada LPPM 

Universitas Esa Unggul. 

Sebagai pelaksana dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tak akan bisa 

melaksanakan semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bila tidak ada dukungan dari 

para pimpinan di Universitas dan Fakultas serta keterlibatan teman-teman sejawat. Untuk itu 

dengan rasa penuh ketulusan dan keikhlasan kami mengucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada yang terhormat : 

1. Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA, IPU, yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah, SE, MSM yang telah memberikan 

bantuannya dan fasilitas kepada kami selama melaksanakan kegiatan dan menunjang 

selesainya kegiatan tersebut.  

3. Ketua LPPM, Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz., M.Sc untuk dukungan moril dan material 

selama proses pengabdian pada masyarakat dan telah memberikan saran selama proses dan 

penyelesaian pengabdian pada masyarakat ini. 

4. Direktur Universitas Esa Unggul - Kampus Tangerang, Dr. Drs. Dihin Septyanto, ME., yang 

telah menyiapkan tempat penyelenggaran Pengabdian kepada Masyarakat, pihak Panitia, para 

mahasiswa yang mendukung acara ini, dan semua pihak yang tidak yang telah membantu 

dalam keterlibatan acara ini dengan hati penuh keikhlasan sehingga laporan ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

Penulis berharap dari keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam laporan kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini akan tetap dapat menjadi bahan rujukan dan menjadikan 

bahan tambahan kajian serta memiliki dampak penerapannya pada kegiatan berikutnya, 

sehingga bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

Jakarta, 17 Agustus 2022 

 

Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA 
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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 

1. Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

: PEMBERDAYAAN UMKM DALAM 

BERADAPTASI DAN OPTIMALISASI BISNIS 

PASCA PANDEMI COVID-19 

2. Tim Pelaksana :  

No. Nama Jabatan NIDN

/NIM 

1.  Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA Ketua  0308116502 

2.  Dr. Drs. Dihin Septyanto, ME Anggota dosen  0302095901 

3.  Ai Hendrani, SE. M.Ak Anggota dosen  0317077805 
 

3. Objek Pengabdian 

Masyarakat 

: Masyarakat Pelaku UMKM Kabupaten Tangerang 

4. Masa Pelaksanaan : Minggu, 14 Agustus 2022 

5. Lokasi Pengabdian 

Masyarakat 

: Universitas Esa Unggul–Tangerang, di Kecamatan 

Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. 

Jarak tempuh: 66,5 km dari Kampus Universitas Esa 

Unggul–Bekasi. 

6. Permasalahan yang 

Ditemukan dan Solusi yang 

Ditawarkan 

: Permasalahan yang dihadapi oleh mitra (pelaku 

UMKM) pasca pandemi Covid-19 (atau masa 

endemi) adalah hambatan/kendala untuk memulai 

usaha dan mulai beradaptasi dengan kondisi saat ini 

yang dapat diuraikan berikut ini: 

 

1. Pelaku UMKM/mitra belum mengetahui cara 

pengelolaan/strategi bisnis di masa pasca pandemi 

ini, 

2. Pelaku UMKM belum mengetahui bagaimana 

mengelola modal dengan lebih baik, 

3. Masih kurangnya pengetahuan akan cara 

memaksimalkan smartphone untuk usaha, 

4. Para Pelaku UMKM masih belum dapat menyusun 

pencatatan transaksi bisnis/keuangan dengan 

benar, 

5. Pelaku UMKM masih belum memahami 

kualitas/manfaat dari informasi laporan keuangan 

6. Belum mengoptimalkan peranan marketplace 

dalam UMKM guna memasarkan produk, 

7. Belum menggunakan digital marketing secara 

optimal. 
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   Solusi ditawarkan: 

Memberikan wawasan pengetahuan kepada peserta para 

pelaku UMKM tentang bagaimana mengelola bisnis di 

masa pasca pandemi ini dan memberikan pengetahuan 

tentang pentingnya kualitas informasi laporan keuangan 

serta penggunaan software/aplikasi akuntansi untuk 

penyusunan laporan keuangan yang sederhana dengan 

menggunakan smartphone UMKM serta strategi 

pengembangan UMKM dalam masa pasca pandemi ini. 

Hasil penyuluhan/pemberdayaan UMUKM diharapkan 

dapat meningkatan penjualan dan berdampak positif 

pula kepada UMKM lainnya. Diharapkan dari 

pelaksanaan kegiatan ini akan menambah pengetahuan 

peserta tentang cara pengelolaan bisnis dan modal, 

tentang bagaimana menyusun laporan keuangan yang 

dapat dijadikan informasi yang berkualitas serta 

memahami pengelolaan usaha UMKM dengan strategi 

yang tepat. 

 

7. Kontribusi Mendasar Pada 

Khalayak Sasaran 

: Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan akan ilmu 

baru. Terbentuk kepercayaan diri para pelaku UMKM 

dalam kemampuannya secara mandiri mengelola bisnis 

dan keuangannya, mampu menjadi pribadi yang 

mandiri finansial, serta mulai menyusun laporan 

keuangan sederhana. 

 

8. Rencana Luaran Berupa 

Jasa, Model, Sistem, 

Produk/Barang, Paten 

: Media massa dan repositori Universitas Esa Unggul 

serta model untuk pemberdayaan UMKM lainnya. 
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BAB I 

Pendahuluan 

Analisis Situasi dan Permasalahan Mitra 

Covid-19 masuk di Indonesia pada awal Maret 2020. Sejak itu semua sendi kehidupan 

mulai terdirupsi, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, pangan, manufaktur, pariwisata, dan 

transportasi. Dari sisi pekerja, banyak pekerja yang dirumahkan, dikurangi penghasilannya, 

bahkan sampai diberhentikan. Dampaknya sungguh luar biasa, tingkat pertumbuhan 

Indonesia sampai terkontraksi sebesar sekitar 2%. Namun, bersyukur saat ini Indonesia sudah 

berangsur pulih. Data terakhir pada kuartal kedua tahun 2022 pendapatan domestik kotor 

mencapai sekitar 5%. Hal ini tentunya tidak lepas dari peranan UMKM yang berjuang untuk 

bertahan menghadapi pandemi ini.  

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 

61,07 % atau senilai Rp 8.573,9 triliun, lebih tinggi dari usaha besar yang mencapai Rp 

5.464,7 triliun (12 Agustus 2021). UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari 

total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil 

sebanyak 5,8 juta, dan usaha menengah sebanyak 3,7 juta. Berdasarkan data dari Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), UMKM telah menghimpun hingga 60,4% dari total 

investasi dengan nilai investasi yang diprediksi ada pada angka Rp10-15 juta. 

Pademi Covid 19 telah melanda lebih dari dua tahun dan saat ini kecenderungan 

mengalami penurunan dari orang yang terinfeksi. Hal ini juga dampak dari adanya vaksinasi 

untuk seluruh lapisan masyarakat, stimulus dan kebijakan dari pemerintah. Perlahan terlihat 

bahwa geliat pertumbuhan mulai meningkat seiring dengan kelonggaran pembatasan. 

Dampak dari pandemi tersebut masih terasa sebagai permasalahan bagi UMKM. 

Permasalahan UMKM di Indonesia saat ini pada umumnya adalah minimnya modal usaha, 

kesulitan dalam hal perizinan, kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital, pemahaman 

tentang pemasaran digital masih belum maksimal, kurangnya inovasi produk, kurangnya 

Branding atas produk yang diproduksi, pembukuan masih manual, dan kurangnya kesadaran 

membayar pajak.  

Universitas Esa Unggul sebagai universitas yang baik, turut dalam berupaya mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh UMKM. Oleh sebag itu pada hari Minggu, 

tanggal 14 Agustus 2022, di lingkungan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang telah 

dilakukan seminar sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada para pelaku 
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UMKM. Dalam kegiatan ini disampaikan pengetahuan tentang bagaimana strategi mengelola 

usaha UMKM pada masa pasca pandemi Covid-19, pentingnya kualitas informasi laporan 

keuangan dan termasuk memberikan pengetahuan terkait pembuatan laporan keuangan 

dengan berbasis media digital. 
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BAB II 

Solusi dan Target Luaran 

Solusi Permasalahan 

Mengelola usaha UMKM pada masa setelah/pasca pandemi Covid-19 ini bukanlah 

masalah yang ringan, sama seperti halnya mengelola usaha pada saat pandemi, jika tidak bisa 

melakukan penyesuaian atau beradaptasi dan berinovasi terkait usahanya, maka dapat terjadi 

masalah pada usahanya yang dapat berakibat kemunduran usaha dan bahkan kebangkrutan. 

Seminar atau lebih tepatnya disebut loka karya ini, memberikan pengetahuan untuk 

menambah wawasan dan inspirasi serta motivasi kepada peserta para pelaku UMKM tentang 

bagaimana mengelola bisnis atau menyusun strategi pengembangan usaha di masa setelah 

pandemi ini yang sangat bermanfaat mengingat dampak dari pandemi telah merubah pola 

konsumsi dan bertransaksi masyarakat. 

Pemahaman akan pentingnya suatu informasi laporan keuangan akan memberikan 

pengetahuan dan sudut pandang berbeda dari sebelumnya di mana sebagaian besar UMKM 

belum dapat menyusun laporan keuangan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja dari 

perusahaan, membuat perencanaan atau strategi, dan juga mendapatkan pendanaan dari 

investor lain atau lembaga pembiayaan. Adapun terkait penyusunan laporan keuangan yang 

sederhana dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang mudah melalui media digital akan 

memberikan kemampuan para pelaku usaha untuk menata keuangannya secara tertib dan 

disiplin, yang pada akhirnya akan membawa pada proses bisnis yang sehat. Hasil dari 

seminar atau loka karya ini diharapkan pada akhirnya dapat meningkatan penjualan dan 

mengembangkan usaha bagi pelaku UMKM. 

Dalam rangka pelaksanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, berpartisipasi memberikan pemaparan 

dalam rangka pemberdayaan bagi pelaku UMKM dengan langkah meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan serta motivasi mengenai bagaimana membuat strategi dalam 

mengelola usaha pada masa setelah pandemi ini dan mampu menyusun laporan keuangan 

usaha. Laporan keuangan yang baik akan mendorong akses pembiayaan UMKM ke sumber 

yang lebih luas, sekaligus melakukan penguatan literasi keuangan UMKM. Dalam hal ini, 

Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif melakukan penguatan akselerasi peningkatan akses keuangan UMKM. 

Hal tersebut diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi 

Keuangan (SIAPIK).  UMKM didorong untuk menggunakan aplikasi pembukuan/akuntansi, 

dengan harapan setidaknya mampu melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. 



4  

Bab III 

Metode Pelaksanaan 
 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan melalui loka karya sebagai wujud 

pemberdayaan UMKM dalam beradaptasi dan mengoptimalkan usaha dalam masa setelah 

pandemi ini yang dihadiri oleh pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang, khususnya di 

Kecamaatan Panongan, mahasiswa yang telah mempunyai usaha, dan mahasiswa yang 

tertarik dalam bidang entrepreneur yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 

2022 dengan lokasi seminar secara offline/luring di Kampus Universitas Esa Unggul - 

Tangerang, dengan beberapa sesi, sebagai berikut : 

1. Sesi Penyampaian Materi dan Diskusi 

Pada sesi ini dipaparkan bagaimana menyusun strategi pengelolaan usaha pada masa 

setelah pandemi ini, dengan memahami risiko-risiko yang akan ditemui serta bagaimana 

langkah-langkah mengatasinya. Wawasan akan pentingnya kualitas dari informasi laporan 

keuangan juga disampaikan agar pelaku UMKM termotivasi untuk dapat Menyusun 

laporan keuangan. Selain itu juga diberikan panduan tata cara menggunakan aplikasi 

online dengan menggunakan smartphone untuk menyusun laporan keuangan yang 

sederhana namun sesuai dengan standar akuntansi UMKM yang berlaku. 

2. Sesi Tutorial 

Pada sesi ini diberikan memberikan tutorial/contoh upaya-upaya dalam mengelola usaha 

di masa pacsa pandemi yang paling mungkin dilakukan tanpa harus mengeluarkan banyak 

modal, dan memberikan contoh bagaimana cara-cara mengelola laporan keuangan 

dengan melalui aplikasi yang ada pada media digital online yang sederhana sehingga 

akan mampu untuk tertib udministrasi dan usaha jadi lancar. 

3. Sesi Diksusi/Tanya jawab 

Setelah pemaparan materi dari tim dosen Universitas Esa Unggul selesai, diadakan sesi 

tanya jawab untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang telah 

disampaikan. 
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Bab IV 

Hasil dan Pembahasan 

Pemberdayaan UMKM melalui loka karya/seminar mengenai pengelolaan bisnis dan 

pelaporan keuangan pada bisnis UMKM dimasa pasca pandemi Covid-19 melalui adaptasi 

perekonomian saat ini dan optimalisasi bisnis UMKM merupakan suatu kegiatan pengabdian 

masyarakat yng dilakukan oleh tim dosen Universitas Esa Unggul. Pemberdayaan UMKM 

melalui loka karya/seminar ini disambut dengan sangat baik oleh masyarakat pelaku UMKM 

di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan Panongan. Semua peserta antusias 

menyimak pemaparan kami dan aktif bertanya mengenai topik yang dipaparkan. 

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB bertempat di lokasi 

kampus Universitas Esa Unggul-Tangerang. Jangka waktu tersebut cukup memberikan 

kesempatan peserta melakukan tanya jawab dan banyak pertanyaan dan dialog  yang 

terus dilontarkan, khususnya ketika diberikan contoh-contoh nyata mengenai bagaimana 

menyiasati bisnis pada masa pasca pandemi ini dengan tetap bisa berusaha dengan 

berhasil. Hal ini menambah semangat dan keyakinan peserta untuk terus memulai dan 

melakukan usaha dan mengelola hasil usahanya dengan baik dan terencana dengan tertib 

administrasi keuangan serta tanggap atas risiko usaha yang mungkin bisa terjadi. Semua 

hal tersebut diharapkan memberikan dukungan kegiatan usaha UMKM semakin baik dan 

meningkakan penjualannya demi terciptanya kesejahteraan para pelaku UMKM. 

2. Penyampaian Materi 

Pada kesempatan acara Pemberdayaan UMKM melalui loka karya/semiinar ini dipaparkan 

mengenai bagaimana cara dan strategi mengelola usaha di masa pasca pandemi Covid-19 

(saat ini dikatakan endemi) dengan melakukan adaptasi usaha. Pengelolaan usaha UMKM 

harus memerhatikan strategi dan potensi-potensi risiko yang ada demi mendapatkan 

penjualan dan keuntungan yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis berikutnya. 

Pelaku UMKM diharapkan dapat mencarai terobosan/peluang dengan situasi saat ini, di 

masa setelah pandemi dan mampu beradaptasi. Tuntutan akan adanya laporan keuangan 

yang baik, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya SAK-

EMKM membuat peserta menjadi antusias mempelajarinya apalagi didukung dengan 

sistem aplikasi (Siapik) yang dapat digunakan dengan mudah pada smartphone masing-

masing. Meskipun sederhana namun sudah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang ada. 

Pelaku UMKM agar mampun memisahkan pencatatan transaksi keuangan bisnis dan 

pribadi UMKM. Perlu adanya tertib administrasi keuangan maka perencanaan usaha dapat 
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dilakukan dengan lebih baik lagi. Jika pengelolaan usaha dan keuangan dapat dilakukan 

dengan benar maka hal tersebut akan berdampak pada kemampuan pengelolaan kebutuhan 

operasional para pelaku UMKM. 

Berikut topik yang dipaparkan dalam acara pemberdayaan UMKM dalam beradaptasi pada 

masa pasca pandemi dan optimalisasi bisnis ini: 

1. Permasalahan usaha selama masa pasca pandemi Covid-19 

2. Stategi untuk meningkatkan penjualan 

3. Peluang dan tindak lanjut usaha 

4. Memahami tren usaha saat pandemi 

5. Pentingnya pencatatan dan Laporan Keuangan untuk UMKM 

6. Mengetahui kondisi usaha Anda 

7. Laporan keuangan sebagai bahan evaluasi 

8. Mendapatkan Modal Usaha 

9. Penggunaan Aplikasi Keuangan “Apik” 

10. Penggunaan digital marketing 

 

Tampilan Aplikasi Keuangan “SI APIK” 
 

 

 
 

3. Tutorial 

Melalui upaya pemberdayaan UMKM dalam masa pasca pandemi Covid-19 ini yang 

dikemas dalam bentuk loka karya/seminar secara offline/luring, terlihat bahwa para 

peserta pelaku usaha UMKM mengetahui dan juga memahami bagimana pengelolaan 
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usaha pada masa setelah/pasca pandemi. Dalam sesi tutorial ini kami memberikan 

pengetahuan kepada peserta mengenai bagaimana mengidentifikasi masalah, 

menciptakan peluang dan melihat trend bisnis di masa pasca pandemi. Selain itu juga 

bagaimana membuat laporan keuangan dengan menggunakan gadget/smartphone, 

dilakukan praktek langsung menggunakan aplikasi keuangan “ SI Apik” dalam membantu 

pelaku usaha membuat laporan keuangannya, sehingga kegiatan usaha bisa terpantau dan 

tertib administrasi yang pada akhirnya akan memudahkan dalam membuat rencana bisnis 

usahanya. 

Semua peserta mendapatkan sepenuhnya pengetahuan terkait pengelolaan bisnis pada 

masa paca pandemi Covid-19 yang pada akhirnya akan memberikan kemampuan para 

pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan yang ada dan pada akhirnya diharapkan 

dapat melewati pasca pandemi ini dengan aman dan tetap berkembang usahanya. 
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BAB V 

Kesimpulan 

 
1. Acara loka karya/seminar pemberdayaan UMKM dalam beradaptasi dan optimalisasi bisnis 

pada masa pasca pandemi Covid-19 merupakan suatu kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dilakukan oleh tim dosen Universitas Esa Unggul, dan berjalan dengan lancar, 

terbukti dengan antusiasme para peserta pelaku UMKM untuk mengikuti acara loka 

karya/seminar dan mereka merasakan manfaat dengan adanya loka karya ini. 

2. Melalui loka karya pemberdayaan UMKM yang singkat ini diharapkan akan terbentuk 

pelaku-pelaku usaha UMKM yang mandiri secara secara organisasi dan keuangan. 

3. Melalui acara pemberdayaan UMKM ini dapat dijadikan acuan dalam mengelola UMKM 

dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan karena adanya pandemi dengan lancar. 

4. Walaupun hasil dari loka karya pemberdayaan ini belum dapat diterapkan langsung, tapi 

terlihat adanya semangat yang besar dan antusias untuk mencari peluang baru dan 

meningkatkan bisnis/penjualan dalam menghadapi masa setelah/paca pandemi dengan tetap 

bersungguh-sungguh.  

5. Pelaku UMKM berupaya untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK setelah 

mengetahui manfaat dari informasi laporan keuangan. 
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BAB VI 

Saran 

 
 

Saran yang dapat diberikan dari hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat ini antara lain: 

1. Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk melihat perubahan 

yang signifikan bagaimana mengelola bisnis di masa pasca pandemi ini dengan baik. 

2. Harus ada pelatihan tersendiri mengenai cara melakukan pencatatan dan penyusunan 

laporan keuangan sehingga mempunyai kemampuan untuk menganalisanya  

3. Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan mengenai cara membuat 

laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi pada gadget/smartphone. 

4. Diperlukan pelatihan dan pendampingan secara khusus terkait pemahaman menggunakan 

social media untuk bisnis. 
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Daftar Pustaka: 

 

Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat Universitas Esa Unggul 2022-2026  

https://kabar6.com/puluhan-pelaku-usaha-dilatih-ilmu-kewirausahaan-dari-universitas-esa-

unggul/  

https://www.kominfo.go.id/content/detail/40500/mendag-ekonomi-indonesia-maju-karena-

ukm-kuat/0/berita 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2020.pdf 

https://smesco.go.id/berita/hari-umkm-nasional-2021-umkm-kuat-bangsa-berdaulat 

https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4420/ekonomi-indonesia-q2-tahun-2022-tumbuh-

impresif-di-tengah-ketidakpastian-dan-krisis-global 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2420622.aspx 

https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-corona-hingga-11-agustus-2022-tetap-tinggi-puncak-
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UNDANGAN PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI  

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 

 

Setelah Pandemi Covid-19 mereda, banyak pelaku usaha yang harus bersusah payah untuk 

beradaptasi dalam membangun kembali usahanya dari awal. 

Hanya mereka yang punya semangat usaha yang kuat dan strategi yang jitu yang mampu 

beradaptasi dan berhasil  membangun bisnis mereka kembali secara optimal. 

Bagaimana strategi dan  cara mereka agar dapat eksis kembali pasca pandemi? 

Ayo segera bergabung dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Kewirausahaan Series 

11 yang akan dilaksanakan secara offline dengan tema "ADAPTASI DAN OPTIMALISASI 

BISNIS PASCA PANDEMI COVID 19"  

 

Welcome speech :  

            Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak., M.Si., CA 

(Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi) 

 

Narasumber : 

            Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA 

(Sekretaris YPKB, Dosen Akuntansi/Keuangan FEB-UEU) 

Sub tema : "Meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan" 

            Dr. Drs. Dihin Septyanto, ME 

(Direktur UEU Kampus Tangerang, Dosen FEB UEU) 

Sub tema : "Strategi Pengembangan UMKM Pasca Pandemi Covid 19" 

            Ai Hendrani, SE., M.Ak  

(Kabag. Keuangan UEU Kampus Tangerang, Dosen Akuntansi FEB_UEU) 

Sub Tema : "Peranan Laporan Keuangan Bagi Para Pelaku UMKM" 

            Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE., MM 

(Dosen Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  UEU) 

Sub Tema : "Agilitas Bisnis Era New Normal Bagi Enterpreneur" 

            Dr. Dra. Suryari Purnama, MM 

(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UEU) 

Sub Tema :  "Peranan Marketplace di Bisnis UMKM" 
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            Cicilia Bangun, ST., MT  

(Dosen Fakultas Teknik UEU) 

Sub Tema :  

"Optimalisasi Digital Marketing Untuk UMKM" 

 

MC :  

            Didin Wahidin, ST 

(Kabag. Sarpras Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang) 

Moderator :  

            Ahmad Syalaby, S.Ag 

(Kabag. Akademik dan Perkuliahan Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang) 

 

Catat jadwalnya          

Minggu, 14 Agustus 2022 

Jam : 09.00 - 17.00 WIB 

Tempat            

Lantai 5, Ruang 502 dan 503 Kampus Universitas Esa Unggul-Tangerang  

 

Acara ini gratis dan terbuka untuk adik-adik mahasiswa pelaku UMKM atau yang sedang 

merintis usaha.  

Free E-Certificate !! 

Ingat!!! 

Tempat terbatas hanya 70 peserta 

Langsung saja daftar melalui link:  

https://bit.ly/PelatihanKewirausahaanSeries11 

Kontak Person :          08577-414141-5 /  

pak Lala (Ketua Pelaksana) 
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Jarak Lokasi Perguruan Tinggi Asal (Bekasi) ke Lokasi Acara Pemberdayaan UMKM 
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Lampiran sertifikat sebagai narasumber : 

1. Sertifikat a/n Yanuar Ramadhan 

 

2. Sertifikat a/n Dihin Septyanto 
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3. Sertifikat a/n Ai Hendrani 

 
 

 
 


