
 

 

  



 

I. PENDAHULUAN  

  Perkembangan dunia kewirausahaan semakin menarik. Banyak anak muda 

mulai mengalihkan pandangannya pada bidang entrepreneurship sebagai bidang pilihan 

profesi yang sangat prospektif di masa depan. Hal ini tentunya karena seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik, iklim perdagangan yang semakin 

menggairahkan, dan adanya contoh anak-anak muda yang telah sukses di bidang 

entrepreneurship dalam usianya yang masih muda.  

  Wirausahawan adalah seorang yang mengupayakan dirinya menjadi 

pengusaha yang mandiri, yang merintis usaha bisnisnya dari bawah hingga menjadi 

sukses. Wirausahawan merupakan pengusaha yang dilandasi oleh etos kewirausahaan. 

Dan hal yang paling mendasar dari hakikat kewirausahaan salah satunya adalah inovasi. 

Seorang wirausahawan yang sukses adalah orang-orang yang memiliki banyak inovasi 

untuk menciptakan hal baru bagi bisnisnya. Oleh karena itu, Hadirnya banyak 

pengusaha akan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan, mengurangi angka 

pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia, dan menguatkan ekonomi masyarakat. 

Namun demikian, menerjuni dunia kewirausahaan tidak boleh dilakukan secara asal. 

Karena dunia entrepreneuship pun penuh dengan tantangan dan hambatan. Jika tidak 

memahami ilmunya dan tidak menguasai kunci-kunci suksesnya, dunia entrepreneur 

juga bisa mengantarkan kepada kegagalan. Inilah yang harus diminimalisir dengan cara 

membagikan ilmu-ilmu kewirausahaan, sehingga jalan untuk mencapai kesuksesan akan 

cepat terwujud.  

  Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta mempersembahkan “ENTREPRENEUR TALK” yang merupakan 

seminar tentang kewirausahaan sebagai wadah bagi mahasiswa/i untuk dapat 

memotivasi dalam upaya menciptakan peluang usaha dan menumbuhkan jiwa 

wirausaha. 

 

 

  



 

II. PELAKSANAAN 

  Entrepreneur Talk merupakan suatu kegiatan yang memberikan kesempatan 

khususnya mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dalam bidang kewirausahaan. 

Entrepreneur Talk merupakan salah satu rangkaian acara dari Gebyar Akuntansi 10th 

Pada tahun ini, Entrepreneur Talk hadir dengan tema “Build Your Future with 

Entrepreneur”. Acara ini berbentuk seminar dan talkshow yang diadakan pada hari 

Sabtu, 5 Oktober 2019 dan dilaksanakan di Aula Hatta, Gedung Pascasarjana Lantai 2 

pada jam 10:00 s.d 14:00 WIB. 

  Seminar ini menghadirkan pembicara yang ahli dalam berbisnis juga 

merupakan seorang pengusaha muda yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi para 

pemuda khususnya mahasiswa agar termotivasi dan berhasil dalam merintis sebuah 

usaha. Pembicara tersebut yaitu Iqbal Akhir Saputra (founder dari Baso Aci Juara), 

Shandy Aditya (Founder UNJ Entrepreneur Club, Founder Longboardina) dan Edy 

Fajar Prasetyo (Founder Eco Bussines Indonesia, Duta Pemuda Kreatif Indonesia) 

  Dalam seminar kewirausahaan ini peserta diberikan bekal mengenai tips dan 

trick dalam memulai sebuah usaha, bagaimana dalam menghadapi tantangan 

berwirausaha di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, hingga sharing 

pengalaman pribadi yang telah pembicara rasakan dari mulai merencanakan usaha 

sampai sukses seperti sekarang.  

 

  



 

III. LAPORAN MASING-MASING SIE 

 

Division of Event 

Koordinator : Muhamad Safitri Ruswandi 

Staf  : Alfi Oka Rachmansyah 

    Dhea Liesdi Agista 

     Dinda Dwi Kansah 

     Elis Susilawati 

     Fahri Ramadhan 

     Jihan Fitriana 

     Jonathan Christopher 

     Muhamad Romdoni Sofa 

     Nabila Az-Zahra 

     Pratiwi Wijayanti 

     Retno Dwi Saputri 

     Verawati Fauziyah 

     Willy Dwi Saputra 

 

A. Perencanaan 

• Menentukan konsep acara seminar  

• Menentukan konsep opening Gebyar Akuntansi 10th  

• Menentukan tema acara seminar  

• Membuat rincian anggaran biaya untuk acara 

• Menentukan list pembicara 

• Menentukan moderator 

• Menyusun TOR untuk pembicara 

• Membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis acara 

• Membuat list perlengkapan yang dibutuhkan selama acara Entrepreneur Talk  

  

B.  Pelaksanaan 

• Membagi tugas kepada semua staff Event 

• Melakukan briefing sebelum acara berlangsung kepada seluruh panitia 

• Menyiapkan semua pengisi acara 

• Menghubungi pembicara dan moderator acara 

• Membuat TOR pembicara 



 

• Berkoordinasi dengan Sie. Public Relation terkait publikasi acara dan update 

peserta yang mendaftar, serta terkait keperluan media pada hari pelaksanaan 

acara berlangsung 

• Berkoordinasi dengan Sie. Logistic terkait dengan alat-alat dan perlengkapan 

yang dibutuhkan pada saat acara berlangsung 

• Berkoordinasi dengan Sie. Food and Beverage terkait pembagian konsumsi 

untuk peserta, moderator, dan pembicara seminar 

 

C. Faktor Penghambat 

• Kurangnya partisipasi peserta selama jalannya acara berlangsung 

• Sulitnya mencari pembicara dikarenakan terbatasnya dana 

• Terjadi missed communication dengan MC terkait pemberian bingkisan untuk 

para pemberi pertanyaan 

• Pemberian doorprize yang tidak terealisasi 

 

D. Faktor Pendukung 

• Ridho Allah SWT 

• Ridho Orang Tua 

• Doa seluruh Panitia 

• Kerjasama yang baik dengan semua pihak 

• Persiapan yang baik 

• Peserta yang antusias dengan acara 

• Dukungan dari Dosen 

 

E.  Dinamika Perjalanan 

  Pada pertemuan rapat perdana dengan semua staf acara Gebyar Akuntansi 

10th, pertama kali dibahas adalah konsep untuk tema keseluruhan Gebyar Akuntansi 

10th. Setelah itu ada pembahasan mengenai tema dan konsep untuk Entrepreneur 

Talk, serta konsep untuk opening Gebyar Akuntansi 10th. Ketika pembahasan tema, 

tidak terdapat banyak perbedaan pendapat perihal tema Entrepreneur Talk sehingga 

dengan mudah mendapatkan tema yaitu “Build Your Future with Entrepreneur”. 

  Pembahasan dan pencarian pembicara yang akan hadir berjalan sangat sulit 

dikarenakan kendala dana serta susahnya mencari pembicara yang menarik. Pada 

awalnya pembicara hanya dua orang namun karena demi lebih menariknya acara 

akhirnya diputuskan untuk mengundang tiga pembicara. Dalam mencari pembicara 

sangat memakan waktu lama sehingga progress nya sangat lambat. Setelah 

melakukan berbagai cara untuk mencari pembicara akhirnya para pembicara 



 

Entrepreneur Talk dapat ditentukan yaitu, Iqbal Akhir Saputra sebagai Founder 

Bakso Aci Juara, Shandy Aditya BIB., MPBS. sebagai Founder UNJ Entrepreneur 

Club dan Founder Longboarding, dan  Edy Fajar Prasetyo S.P sebagai Founder Eco 

Bussines Indonesia dan Duta Pemuda Kreatif Indonesia. 

  Setelah tema dan pembicara sudah ditentukan, selanjutnya kami membuat 

rundown acara dan merancang petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis untuk 

acara Entrepreneur Talk Pada saat hari acara berlangsung, kami melakukan briefing 

dan persiapan untuk seluruh panitia agar acara dapat berjalan sesuai dengan 

rencana. Konsep yang kami bawa adalah Seminar yang berbentuk Talkshow. Pada 

sesi pertama seluruh pembicara memberikan materi seminar satu persatu. Sesi kedua 

seluruh pembicara berada diatas panggung bersama dan melakukan tanya jawab 

dengan peserta. Sesi ketiga yaitu penutupan acara yang diakhiri dengan pemberian 

bingkisan kepada moderator dan pembicara oleh ketua BEM Prodi Akuntansi 2019 

dan Ketua Pelaksana Gebyar Akuntansi 10th serta pembacaan doa penutup oleh 

panitia. Kami juga tidak lupa untuk melakukan evaluasi setelah acara selesai yang 

dihadiri oleh seluruh panitia Gebyar Akuntansi 10th. 

F. Saran 

 Untuk acara Entrepreneur Talk tahun berikutnya, sebaiknya persiapkan konsep 

dan pembicara yang lebih rinci lagi agar tidak menemui kesulitan lagi untuk 

mencari pembicara. Tidak lupa juga untuk mengingatkan agar mencari pembicara 

yang sesuai dengan Budget yang ada namun berkualitas. Tingkatkan lagi kesolidan 

antar panitia agar tercipta koordinasi yang baik demi jalannya acara yang baik dan 

sukses. 

 

Division of Creative 

Koordinator : Salsabila Dara Aulia 

Staf  : Adzrah Rabihah 

     Anisa Ria Saputri 

       Anisa Widyastuti 

       Fyra Muzdalya 

       Lysa Nur Awalianti 

 

A. Perencanaan 

• Menentukan Job Description Sie. Creative 

• Melakukan rapat internal Sie. Creative  



 

• Membuat pembagian tim desain dan dekorasi 

• Membagikan Job Description kepada staf Sie. Creative  

• Menentukan deadline dari setiap Job Description 

• Merancang konsep awal maskot 

• Membuat filosofi maskot 

• Membuat rancangan dekorasi untuk hari pelaksanaan acara 

• Melakukan koordinasi dengan sie lain sehubungan dengan desain dan dekorasi 

 

B. Pelaksanaan 

• Membuat desain proposal kegiatan 

• Membuat desain maskot beserta filosofinya 

• Membuat desain proposal sponsorship 

• Melakukan koordinasi dengan Sie. Event terkait hasil desain maskot serta konten 

yang ada dalam banner dan backdrop acara 

• Membuat desain banner dan backdrop acara 

• Membuat visualisasi dekorasi untuk hari pelaksanaan acara 

• Melakukan koordinasi dengan Sie. Logistic terkait pembuatan maskot serta 

pencetakan banner dan backdrop 

• Membeli hiasan dekorasi serta standing banner untuk keperluan hari pelaksanaan 

acara 

• Membuat hiasan dekorasi berupa tulisan GEBYAR AKUNTANSI 10TH 

• Menata dan mendekorasi panggung tempat acara berlangsung 

• Menata dan mendekorasi Photobooth  

 

C. Faktor Penghambat 

• Kurangnya ketepatan dalam estimasi ukuran backdrop pada saat hari pelaksanaan 

acara, sehingga backdrop terlihat lebih kecil dari yang seharusnya 

• Hiasan dekorasi berupa tulisan GEBYAR AKUNTANSI 10TH yang digunakan 

secara berulang, terlihat tidak kokoh lagi dan mengakibatkan tulisan lama 

kelamaan jatuh atau miring dari posisi awal 

• Belum dibuatnya rancangan visualisasi dekorasi, sehingga dekorasi dilakukan 

secara spontan dan menggunakan peralatan yang ada 

 

D. Faktor Pendukung 

• Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

• Adanya kerjasama yang kuat antar staf Sie. Creative  



 

• Mudahnya mencari tempat pembuatan maskot berdasarkan referensi dari tahun 

lalu dan tukang kayu disekitar kampus 

• Perancangan visualisasi dekorasi yang dilakukan sejak jauh-jauh hari, sehingga 

peralatan dekorasi dapat dibeli sejak lama 

• Pemberian nama pada tiap banner dan backdrop yang digunakan memudahkan 

untuk mengidentifikasi banner dan backdrop tersebut 

• Adanya satu kotak khusus Sie. Creative untuk meletakkan segala bentuk hiasan 

dekorasi, banner maupun backdrop sehingga memudahkan Sie. Creative untuk 

mencari barang 

• Adanya kerjasama yang kuat antar panitia, baik dari internal Sie. Creative 

maupun sie lainnya 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Sebelum adanya staf Sie. Creative, koordinator sudah terlebih dahulu 

membuat desain proposal sponsorship untuk kepentingan sponsorship Gebyar 

Akuntansi 10th. Setelah terbentuknya Sie. Creative, yang pertama kali dilakukan 

adalah rapat internal Sie. Creative. Pada rapat pertama, yang dibahas adalah Job 

Description serta pembagian tim desain dan juga dekorasi. Setelah melakukan 

pembagian Job Description, maka selanjutnya adalah penentuan deadline dari setiap 

desain dan juga rancangan dekorasi. Selanjutnya, Sie. Creative mengadakan rapat 

kedua yang membahas terkait spesifikasi bentuk maskot. Rapat ini dihadiri oleh 

hampir seluruh staf Sie. Creative sehingga memudahkan dalam penentuan 

gambaran desain maskot yang akan dibuat. 

Setelah terbentuknya maskot dengan nama “Pavios”, seharusnya masih 

banyak job description yang bisa dikerjakan. Namun, karena konten yang tertera 

dalam banner dan backdrop belum selesai dirancang, sehingga deadline yang 

sebelumnya telah ditentukan menjadi terlewat. Dan baru dapat dikerjakan kurang 

lebih H-30 sebelum acara dimulai. Dengan padatnya jadwal kuliah, serta 

berbarengan dengan pelaksanaan program kerja lainnya, membuat terabaikannya 

desain banner dan backdrop yang seharusnya dikerjakan. Sehingga baru dapat 

diselesaikan H-3 sebelum acara dimulai. Setelah desain selesai, maka dilakukan 

proses pencetakan oleh Sie. Logistic  

Pada saat hari pelaksanaan, Sie. Creative terpaksa secara spontan melakukan 

tata letak dekorasi, karena sebelumnya belum sempat membuat rancangan 

visualisasi dekorasi. Kemudian backdrop yang dicetak juga terlalu kecil, sehingga 

banyak ruang kosong yang tidak tertutupi oleh backdrop. Meskipun dengan 

berbagai hambatan yang ada, kerjasama serta inisiatif yang kuat antar Sie. Creative 



 

membuat kendala terkait hiasan dekorasi dan backdrop dapat diatasi, dan hiasan 

dekorasi  yang dibuat sudah cukup meriah dan menarik. 

 

F. Saran 

Untuk kedepannya diharapkan lebih mengestimasi ukuran aula dan ukuran 

backdrop sehingga tidak terlihat terlalu kecil dan kosong. Kemudian, koordinator 

Creative harus lebih tegas terhadap deadline yang telah ditentukan, agar proses 

pencetakan banner dan backdrop tidak terlalu dekat dengan hari pelaksanaan acara. 

Terkait hiasan dekorasi, lebih baik selalu letakkan dalam kotak khusus kreatif agar 

tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tertinggal dirumah dan sebagainya.  

 

Division of Fundraising 

Manager of Fundraising : Akmal Andriyansyah 

Staff    : Fanny Meiditha 

      Luthfi Dwima S 

         Madu Vianti 

       Muhammad Rizal Fauzan 

       Muhammad Rizqi Ramadhan 

       Riris Andriani Prambudi 

       Rizq Dharmawan H 

 

A. Perencanaan 

• Melakukan targeting untuk melihat potensi di Sie. Fundraising 

• Menentukan target pendapatan yang akan dicapai 

• Merancang target kerja bagi Sie. Fundraising  ke depannya 

• Membagikan job description kepada staf Sie. Fundraising 

• Membuat jadwal dan peraturan panitia untuk danus harian 

• Membuat jadwal panitia kegiatan CFD 

• Melakukan pendataan ukuran kaus panitia  

• Melakukan pendataan untuk peserta tapping 

• Membuat desain stiker, gelang, dan baju untuk diperdagangkan 

• Mencatat pendapatan dan pengeluaran dari Sie. Fundraising 

• Berkordinasi dengan sie lain terkait pelaksanaan Gebyar Akuntansi ke-10 

 

B. Pelaksanaan 

• Mengadakan rapat internal Sie. Fundraising terkait target kerja 

• Melaksanakan job description bagi setiap anggota Sie 



 

• Melakukan pengumpulan dana awal sebagai modal untuk danus harian 

• Membagikan jadwal danus harian dan CFD kepada panitia Gebyar Akuntansi 

10th  

• Melakukan pembelian barang untuk danus harian 

• Mencatat dan menerima pemasukan dari kegiatan danus harian 

• Mencatat dan menerima uang denda bagi panitia yang tidak melaksanakan 

danus harian dan CFD 

• Menyerahkan uang yang terkumpul kepada bendahara beserta laporannya 

• Memastikan baju panitia selesai tepat waktu 

• Membagi job kepada anggota Sie. Fundraising untuk berkontribusi dalam 

rangkaian acara Gebyar Akuntansi 10th  

 

C. Faktor Penghambat 

• Kurangnya komunikasi antar anggota Sie. Fundraising 

• Jadwal bentrok dan padat membuat sulitnya pelaksanaan danus harian dan rapat 

internal Sie. Fundraising 

• Sulitnya mengatur dan mengawas kinerja staf Sie. Fundraising dalam 

mewujudkan target kerja 

• Terjadi missed komunikasi antara Sie. Fundraising dengan panitia Gebyar 

Akuntansi 10th  di setiap kelas dalam pelaksanaan kegiatan danus harian 

• Pencatatan yang tidak tepat dan lengkap dalam laporan harian danus 

• Tersebarnya uang dari kegiatan danus harian di setiap kelas panitia Gebyar 

Akuntansi 10th  

• Sulitnya untuk membuat panitia ikut bekerja sama dalam kegiatan danus harian 

dan CFD 

• Sulitnya penagihan untuk pembayaran denda 

• Membengkaknya jumlah denda danus harian di masing-masing kelas 

 

D. Faktor Pendukung 

• Rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang selalu diberikan kepada seluruh 

panitia Gebyar Akuntansi 10th  

• Semangat dan pengorbanan dari staf Sie. Fundraising dan juga panitia Gebyar 

Akuntansi 10th  

• Inisiatif dari setiap Sie untuk membantu kinerja dari Sie. Fundraising 

• Kerjasama dan kinerja yang baik dari staf Sie. Fundraising dan seluruh panitia 

 

 



 

E. Dinamika Perjalanan  

Kepanitiaan Gebyar Akuntansi 10th  yang sudah mulai bergulir sejak bulan 

April 2019 dimana saat itu sudah terbentuk BPH Koor untuk kepanitiaan tersebut. 

Dalam perjalanannya, semua dimulai dari dilakukannya staffing untuk perekrutan 

anggota staf dari masing-masing Sie. Kendala yang dihadapi saat itu dari Sie. 

Fundraising sendiri adalah target nama untuk staf Sie. Fundraising sulit untuk 

didapatkan. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang terkumpul lah tujuh nama 

staf Sie. Fundraising.  

Setelah staffing selesai dilakukan, kumpul perdana bersama para staf pun 

diadakan untuk menjelaskan serta merekatkan semangat dalam mengemban amanah 

yang panjang dan berat ini. Namun dalam hal ini sulit sekali untuk mengumpulkan 

semua staf agar hadir. Hal ini disebabkan oleh padatnya jam perkuliahan serta jarak 

rumah yang terbilang jauh. Pada rapat perdana kala itu dibagikan masing-masing 

job description untuk setiap anggota Sie. Fundraising. Namun dalam 

pelaksanaannya tetap sulit dilakukan mengingat panjangnya waktu pelaksanaan 

kegiatan Sie. Fundraising serta berbenturan dengan jadwal perkuliahan. Padatnya 

jam perkuliahan juga menyebabkan banyaknya denda karena tidak dilaksanakannya 

danus harian oleh panitia Gebyar Akuntansi 10th  di kelasnya. Tidak hanya itu, CFD, 

danus saat penmaba, dan tapping juga sulit dilakukan karena mulai menurunnya 

semangat dan kinerja dari masing-masing panitia. Beruntungnya hanya sebagian 

kecil yang menurun semangatnya sehingga kami pun tetap terus melaksanakan 

agenda kebaikan ini hingga tiba di penghujung kegiatan. 

 

F. Saran 

Setelah rangkaian panjang yang dilalui, banyak pelajaran yang didapat selama 

masa kerja tersebut. Agar tidak terulang kembali kesalahan yang terjadi serta untuk 

meningkatkan kinerja Sie. Fundraising berikutnya, kami memberikan beberapa 

saran dan masukan yang dinilai penting dan harus digaris bawahi. Pertama, team 

building yang baik. Perjalanan kepanitiaan Gebyar Akuntansi 10th akan sangat 

panjang, sehingga dibutuhkan semangat serta kedekatan yang terjalin dengan baik 

antara koordinator dengan anggota staf nya. Kedua, komunikasi. Missed komunikasi 

sudah sering terjadi di dalam kegiatan organisasi. Oleh karena itu, menjaga 

komunikasi antar koordinator dengan staf dan antar Sie. harus dijaga agar 

terciptanya hubungan yang baik antar sesama panitia.  

Terakhir, gerak cepat dan tepat. Dalam hal ini, kami berkaca dari setiap 

agenda Sie. Fundraising yang terlalu banyak waktu berpikir daripada aksinya, 

sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia padahal hal tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Untuk kedepannya, semoga Sie. 



 

Fundraising bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Gebyar Akuntansi. 

Selain itu, diharapkan setiap anggota Sie. Fundraising memiliki semangat dan 

kinerja yang maksimal agar tercapainya target serta suksesnya setiap agenda dari 

Sie. Fundraising sendiri. 

 

Division of Administration 

Koordinator : Delvia Melina 

Staf  : Adelia Agustin 

    Aurellia Bianda Sandri 

    Chairunisa Efendi 

    Lasmiati 

    Mika Alaika 

 

A. Perencanaan 

• Mengadakan rapat internal Sie. Administrative 

• Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan job 

description Sie. Administrative 

• Membuat daftar hadir (presensi) peserta 

• Mengatur jalannya registrasi peserta 

• Menyiapkan softcopy sertifikat dalam bentuk psd. agar mudah melakukan 

pengeditan  

• Membuat sertifikat untuk pembicara dan moderator 

• Membuat e-sertifikat untuk peserta 

• Membuat laporan pertanggungjawaban 

 

B. Pelaksanaan 

• job description kepada semua staf Sie. Administrative 

• Mem-follow up data peserta yang mendaftar beserta jumlahnya 

• Menerima daftar nama peserta yang mendaftar dalam seminar untuk 

dimasukkan ke dalam daftar hadir 

• Membuat daftar hadir (presensi) peserta 

• Mengatur jalannya registrasi peserta 

• Membuat sertifikat untuk pembicara dan moderator 

• Membuat sertifikat untuk peserta 

 

 

 



 

C. Faktor Pendukung 

• Rahmat Allah SWT 

• Koordinasi dan kerja sama yang cukup baik antar Sie. Administrative 

• Kesukarelaan dari Sie. lain untuk membantu Sie. Administrative 

 

D. Faktor Penghambat 

• Terdapat kesalahan penulisan dalam email peserta yang diberikan oleh Sie. 

Public Relation sehingga menghambat pengiriman sertifikat melalui email. 

• Dalam menandatangani daftar hadir, banyak peserta yang salah kolom tanda 

tangan 

 

E. Dinamika Perjalanan 

 Persiapan untuk acara Entrepreneur Talk dari Sie. Administrative yaitu 

berkoordinasi dengan Sie. Public Relation untuk terus mem-follow up jumlah dan 

data peserta presale yang telah mendaftar untuk Entreprenuer Talk, setelah Sie. 

Public Relation mengirimkan data-data peserta presale yang telah mendaftar, Sie. 

Administrative mulai memasukkan nama-nama peserta yang telah mendaftar ke 

dalam daftar hadir (presensi) peserta. Sie. Administrative juga membuat daftar hadir 

(presensi) untuk peserta on the spot (OTS). Sie. Administrative juga berkoordinasi 

dengan Sie. Public Relation terkait dengan desain sertifikat untuk pembicara, 

moderator, dan peserta. Selain itu, Sie. Administrative juga berkoordinasi dengan 

Sie. Event terkait nama pembicara dan moderator. Setelah mendapatkan desain 

beserta nama pembicara dan moderator, Sie. Administrative segera mencetak 

sertifikat untuk ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Gebyar Akuntansi 10th, Ketua 

BEM Prodi Akuntansi, dan juga Koordinator Program Studi Akuntansi. Pada saat 

hari pelaksanaan, registrasi peserta dilakukan terlambat dari waktu yang 

dijadwalkan, namun banyak peserta yang masih keliru untuk registrasi di presensi 

mana, padahal Sie. Administrative telah memberikan tanda pembeda antara presale 

dan on the spot dan Sie. Administrative juga selalu menanyakan kepada peserta 

tersebut apakah peserta tersebut presale atau on the spot. Beberapa Sie. 

Administrative yang tidak ikut mengaturnya jalan registrasi, langsung bertugas 

untuk menyiapkan alamat email para peserta supaya sertfikat dapat segera dikirim 

melalui email begitu acara selesai. 

 

F. Saran 

 Untuk Sie. Administrative, diharapkan kedepannya tetap terus menjaga 

koordinasi dengan Sie. Public Relation untuk mengetahui daftar peserta yang telah 

mendaftar dan mengkonfirmasikan kembali peserta mana yang masuk ke daftar 



 

presale dan peserta mana yang masuk ke daftar on the spot, dan terus mengingatkan 

Sie. Public Relation untuk membuat desain sertifikat dan mengumpulkannya ke Sie. 

Administrative, agar Sie. Administrative dapat langsung mencetak sertifikat yang 

telah jadi atau mengirim langsung kepada para peserta melalui email. Diharapkan 

Sie. Administrative juga terus mem-follow up nama pembicara dan moderator 

kepada Sie. Event untuk proses pembuatan sertifikat moderator dan pembicara. 

Selain itu Sie. Administrative juga diharapkan terus mem- follow up kepada Sie. 

Event kapan sertifikat untuk peserta diberikan agar tidak terjadi keterlambatan 

dalam pemberian sertifikat kepada para peserta. Diharapkan juga kerjasama yang 

baik antar masing-masing Sie. Administrative dan sie lainnya dalam melakukan 

persiapan dan pelaksanaan sebelum dan saat acara berlangsung.  

 

Division of Logistic 

Koordinator : Dicky Bachtiar Nugraha 

Staf  : Andhika Septoaji Pramudya Putra 

    Bagus Fajriansyah 

    Mochammad Angga 

    Moch. Farhan Fadilla 

    Nada Trisandy 

    Desy Rahmawati 

    Tubagus Muhammad Resky A 

    Muhammad Fiqih 

 

A. Perencanaan 

• Melaksanakan rapat internal Sie. Logistic 

• Berkoordinasi dengan sie lain terkait perlengkapan yang dibutuhkan 

• Berkoordinasi dengan sekretaris terkait surat peminjaman Aula Hatta dan 

perlengkapan lainnya 

• Membagikan job description kepada para staf 

• Membagikan penanggung jawab per-acara kepada para staf 

 

B. Pelaksanaan 

• Meminjam Aula Hatta untuk tempat berlangsungnya acara 

• Meminjam perlengkapan tambahan di Gedung R 

• Menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat acara 

• Memeriksa keadaan perlengkapan yang akan digunakan 



 

 

C. Faktor Pendukung 

• Ridho Allah SWT 

• Bimbingan dari para senior 

• Bantuan dari teknisi Aula Hatta 

• Bantuan dari seluruh pihak yang telah membantu Sie. Logistic 

• Perlengkapan yang tersedia cukup optimal 

 

D. Faktor Penghambat 

▪ Kurangnya koordinasi antar panitia 

▪ Mic wireless hanya tersedia 1 padahal yang dibutuhkan 2 mic 

▪ Kurangnya koordinasi antar staf Sie. Logistic 

▪ Terlambatnya pengumpulan daftar perlengkapan dari setiap sie 

 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Entrepreneur Talk merupakan salah satu rangkaian dari Gebyar Akuntansi 10th, 

yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober di Aula Hatta, Gedung Pasca Sarjana 

Lantai 2. Persiapan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB, Sie. Logistic mempersiapkan 

Aula dan segala kebutuhan yang diperlukan saat rangkaian acara, masing-masing 

staf punya tugasnya sendiri. Ada beberapa kendala seperti peminjaman alat musik 

cajon dan gitar yang baru dipinjam pada hari pelaksanaan, lalu habisnya baterai mic 

pada saat acara berlangsung. Namun pada akhirnya acara Entrepreneur Talk ini 

berjalan lancar sampai penutupan. 

 

F. Saran 

 Anggota Sie. Logistik harus lebih bersemangat dan lebih sigap lagi, Melakukan 

pengecekan tempat dan perlengkapan yang dibutuhkan pada H-1 acara. Tidak lupa 

untuk lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan sie lainnya dan teknisi ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Division of Food & Beverage 

Koordinator : Rania Hanim 

Staf  : Dede Marliana 

     Faizal Aulia Rahman  

    Feriyana Maulida  

    Herlinda Rizki Indonesiyin 

  Naufaldi Efnur Pratama 

  Narda Novredo Tampubolon  

  Nurfani Indrawati  

 

A. Perencanaan  

• Melaksanakan rapat internal Sie. Food & Beverage 

• Membuat jadwal penanggung jawab disetiap rangkaian acara Gebyar Akuntansi 

ke-10 

• Melakukan pembagian tugas seperti menjaga registrasi, membeli makanan dan 

lain sebagainya 

• Mencari informasi tempat pembelian snack dengan harga yang sudah ditetapkan 

dalam anggaran 

• Mencari informasi tempat pembelian makan siang dengan harga yang sudah 

ditetapkan dalam anggaran 

• Melakukan survei tempat untuk membeli air mineral dus baik gelas dan juga 

botol 

• Berkoordinasi kepada Sie. Event terkait jumlah pembicara, protokol, dosen dan 

undangan yang akan hadir dalam acara semarak 

• Berkoordinasi kepada Sie. Public Relation terkait jumlah peserta yang telah 

daftar serta akan menghadiri acara semarak 

 

B. Pelaksanaan  

• Melaksanakan tugas sesuai dengan pembagiannya 

• Melakukan pemesanan dan pengambilan snack untuk peserta, pembicara, dosen 

dan undangan 

• Melakukan pemesanan dan pengambilan makan siang baik untuk peserta, 

pembicara, dosen dan sebagainya. 

• Membeli air mineral dus baik gelas ataupun botol 

• Membagikan snack dan makan siang 

 

 

 



 

C. Faktor Penghambat 

• Sulitnya menetapkan jadwal rapat internal Sie. Food & Beverage 

• Kurangnya komunikasi internal Sie. Food & Beverage dalam menyelesaikan 

permasalahan dengan cepat 

• Kurangnya panitia internal konsumsi saat berlangsungnya acara 

• Sulitnya mencari tempat pemesanan snack dan makan siang sesuai dengan harga 

yang tertera dalam anggaran 

• Perubahan jumlah peserta dan undangan yang hadir membuat Sie. Food & 

Beverage sulit untuk menentukan jumlah snack dan makan siang yang harus 

dipesan 

 

D. Faktor Pendukung  

• Izin Allah SWT 

• Cepatnya gerak Sie. Food & Beverage dalam melaksanakan tugas 

• Ketulusan dan keikhlasan panitia lainnya yang bersedia membantu Sie. Food & 

Beverage dalam menjalankan tugas seperti membagikan dan mengambil snack 

serta makan siang 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Setelah terbentuknya kepanitiaan Sie. Food & Beverage Gebyar Akuntansi 10, 

kami melakukan pertemuan dengan mengadakan beberapa rapat untuk menentukan 

tugas dan penanggung jawab setiap rangkaian acara Gebyar Akuntansi 10. Kami 

memulai dengan mencari berbagai informasi terkait tempat pemesanan snack dan 

makan siang, baik untuk pembicara, dosen, peserta maupun undangan dengan cara 

berkonsultasi kepada SC atau kepada panitia GA sebelumnya. Selain itu, kami juga 

bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang konsumsi.  

Pada H-1 acara Enterpreneur Talk, kami melakukan pemesanan snack dan 

makan siang, baik untuk peserta, pembicara, dosen, serta undangan. Dalam hal ini 

penanggung jawab telah melakukan koordinasi kepada Sie. Event dan Sie. Public 

Relation terlebih dahulu. Pada saat itu jumlah peserta sebanyak 40 orang sehingga 

kami hanya memesan sekitar 50 box saja baik itu snack maupun makan siang. Atas 

izin Allah SWT tidak ada kendala yang berarti bagi kami untuk menyiapkan 

konsumsi acara Entrepreneur Talk ini karena pada dasarnya sudah sesuai dengan 

perhitungan dan sudah belajar dari evaluasi atau pengalaman acara sebelumnya.  

 

F. Saran  

Sie. Food & Beverage harus menyiapkan beberapa alternatif atau opsi 

pemilihan tempat pemesanan snack ataupun makan siang yang sesuai dengan 



 

budget, terlebih sangat penting untuk memiliki referensi lain yang mampu 

menyediakan makanan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya 

kekurangan saat berlangsungnya acara. Dalam melakukan pemesanan makan siang 

dan snack ada baiknya tidak hanya mengutamakan harga akan tetapi juga cita rasa, 

sebab hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penilaian 

terhadap acara. Melakukan koordinasi lebih intens kepada Sie. Event dan Sie. 

Public Relation karena sangat memungkinkan terjadi perubahan baik dalam jumlah 

peserta karena adanya pembayaran secara OTS (On The Spot), dosen dan pembicara 

yang hadir dan baru konfirmasi pada H-1 acara atau bahkan pada hari pelaksanaan 

acara.  

 

Division of Public Relation 

Koordinator : Dimas Wiratama 

Staf  : Anggraeni Eka Prameswari 

    Monica Syahnaz Safitri 

    Nur Komala 

    Aprilia Damayanti 

    Dwiyanti Febriani  

    Ega Fitriyani 

    Prasetio Adi Wibowo 

    Silvia Yuniawati 

    Siti Nur Nabila 

    

A. Perencanaan 

• Membuat desain dan jarkoman open recruitment Panitia Gebyar Akuntansi 10th 

• Mempublikasikan jarkoman open recruitment panitia Gebyar Akuntansi 10th di 

media sosial 

• Melaksanakan rapat dengan staf Sie. Public Relation 

• Pembagian job description kepada staf Sie. Public Relation agar pekerjaan 

terkendali 

• Mengenalkan dan mempublikasikan maskot beserta filosofinya di sosial media 

Gebyar Akuntansi 10th  

• Membuat teaser Gebyar Akuntansi 10th  

• Membuat berbagai keperluan desain untuk Entrepreneur Talk, seperti poster, 

countdown, dan desain sertifikat 

• Menentukan narahubung untuk Entrepreneur Talk 

• Membuat desain ID Card dan live report 



 

• Membuat jarkoman Entrepreneur Talk 

• Bekerja sama dengan media partner 

• Mempublikasikan poster dan countdown Entrepreneur Talk 

• Melakukan sounding ke kelas-kelas Akuntansi FE UNJ 

• Mengelola media sosial Gebyar Akuntansi 10th  

• Mendokumentasikan rangkaian acara Gebyar Akuntansi 10th  

• Membuat video testimoni yang dipublikasikan bersamaan dengan publikasi 

countdown 

• Membuat after movie dari rangkaian Gebyar Akuntansi 10th  

• Menentukan pembagian job description pada hari pelaksanaan 

 

B. Pelaksanaan 

• Membuat desain dan jarkoman open recruitment panitia Gebyar Akuntansi 10th  

• Mempublikasikan open recruitment panitia Gebyar Akuntansi 10th di media 

sosial 

• Melaksanakan rapat dengan staf Sie. Public Relation 

• Menjelaskan dan membagi job description kepada staf Sie. Public Relation 

• Membuat desain pengenalan maskot dan mempublikasikannya di media sosial 

Gebyar Akuntansi 10th 

• Membuat poster timeline acara Gebyar Akuntansi 10th  

• Membuat dan mempublikasikan video teaser bersamaan dengan publikasi poster 

timeline 

• Berkoordinasi dengan Sie. Event terkait konten yang ada di dalam poster 

• Berkoordinasi dengan Sie. Creative terkait konsep desain untuk banner  

• Mencetak beberapa buah poster untuk dipasang di mading kampus 

• Bekerja sama dengan media partner 

• Membuat desain poster dan jarkoman Entrepreneur Talk 

• Membuat dan mempublikasikan video testimoni  

• Menentukan narahubung Entrepreneur Talk 

• Melakukan sounding ke kelas-kelas Akuntansi FE UNJ angkatan 2019 

• Membuat desain ID Card dan live report  

• Mempublikasikan poster serta countdown di Instagram dan Line@ Gebyar 

Akuntansi 10th  

• Menjadi penghubung antara peserta dengan pihak panitia 

• Narahubung melakukan reminder kepada peserta melalui personal chat untuk 

segera membayar HTM 



 

• Mengirimkan konfirmasi kepada peserta Entrepreneur Talk yang telah 

melakukan pembayaran 

• Pembagian job description menjadi operator, live report dan dokumentasi pada 

hari pelaksanaan 

• Membuat desain sertifikat untuk peserta Entrepreneur Talk 

• Mendokumentasikan acara Entrepreneur Talk 

• Membuat jarkoman khusus untuk mahasiswa Akuntansi FE UNJ angkatan 2019 

pada H-1 acara 

 

C. Faktor Pendukung 

• Rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah diberikan kepada seluruh 

panitia Gebyar Akuntansi 10th   

• Adanya kerja sama yang baik antar staf Sie. Public Relation 

• Adanya koordinasi antara Sie. Public Relation dengan Sie. Event 

• Adanya bantuan dari media partner untuk menambah cakupan dalam 

mendapatkan peserta 

• Tingginya semangat panitia Gebyar Akuntansi 10th  

 

D. Faktor Penghambat 

• Kurang diadakannya rapat internal Sie. Public Relation untuk menyiapkan 

Gebyar Akuntansi 10th  

• Adanya perubahan dalam desain poster pada rangkaian acara yang 

mengakibatkan terlambatnya penyebaran poster secara digital maupun cetak 

• Kolom nama dan divisi pada ID Card belum dinamakan jadi harus menuliskan 

ulang secara manual 

• Sounding mengenai rangkaian acara Gebyar Akuntansi 10th hanya dilakukan di 

angkatan 2019, jadi kurang tersosialisasikanya acara Gebyar Akuntansi 10th 

• Tidak ter-handle-nya desain twibbon sehingga tidak ada penggunaan twibbon 

untuk mahasiswa Akuntansi di Gebyar Akuntansi 10th  

• Tidak ter-handle-nya Line@ Gebyar Akuntansi 10th 

• Masih kurangnya pempublikasian video testimoni untuk acara Gebyar 

Akuntansi 10th 

• Terdapat beberapa media partner yang terlambat dan tidak mempublikasikan 

poster setiap acara 

• Hanya beberapa media partner yang mempublikasikan poster acara terbaru 

setelah perubahan desain 



 

• Tidak adanya jeda saat pemanggilan pembicara ke atas panggung, jadi tidak 

sempatnya ada lagu saat pembicara naik ke panggung 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Sebelum diadakannya rapat perdana Sie. Public Relation, telah memulai untuk 

membuat desain Gebyar Akuntansi 10th coming back, coming soon open 

recruitment, open recruitment, perpanjangan open recruitment yang digunakan 

untuk di post di instagram Gebyar Akuntansi 10th. Sie. Public Relation memulai 

rapat perdana pada tanggal 3 Mei 2019, di rapat perdana kami membagi job 

description yang dibagi menjadi tiga tim yaitu tim desain, tim video, dan tim media 

partner. Setelah didakannya rapat perdana, setiap staf dari Sie. Public Relation 

memulai job description nya dengan mencari daftar media partner dari data tahun 

lalu, dan kemudian tim media partner mulai menghubungi media partner tersebut. 

Tetapi hanya sedikit dari media partner yang memberikan jawaban dan banyak dari 

media partner yang memberikan biaya untuk kerjasama, dan akhirnya tim media 

partner hanya mendapatkan kurang lebih 10 media partner. 

Tim desain dari Sie. Public Relation membuat rancangan untuk teknis 

pempublikasian di Instagram. Dimulai dengan desain dari perjalanan Gebyar 

Akuntansi dari yang ke 1 sampai ke 10, serta pengenalan tema dan maskot beserta 

filosofi dari Gebyar Akuntansi 10th. Lalu dilanjut dengan publikasi poster timeline, 

poster setiap rangkaian acara dan countdown setiap acara. Namun, ada perubahan 

pada poster setiap acara karena ada nya perubahan timeline acara, yang awalnya 

konsep dari poster berwarna hitam diubah menjadi warna cerah untuk menarik 

minat mahasiswa sederajat agar dapat mengikuti rangkaian Gebyar Akuntansi 10th. 

Disisi lain tim video telah menyelesaikan video untuk pengenalan teaser dan maskot 

dari Gebyar Akuntansi 10th. Video teaser tersebut dipublikasikan bersamaan 

dengan pengenalan tema. 

Penyebaran poster digital Entrepreneur Talk tidak sesuai jadwal yang 

ditentukan dikarenakan adanya kesalahpahaman antara Sie. Public Relation dengan 

Sie. Event untuk tanggal penyebaran poster digital Entrepreneur Talk. Setelah 

penyebaran poster Entrepreneur Talk dilaksanakan, seminggu setelahnya terjadi 

perubahan desain pada desain poster tersebut dikarenakan adanya perubahan 

timeline acara dari acara yang lain, karena adanya kesamaan tema desain dari setiap 

rangkaian acara jadi poster Entrepreneur Talk ini harus menyesuaikan dengan acara 

yang lain. Kemudian desain countdown mulai dipublikasi dari 10 hari sebelum 

Entrepreneur Talk dilaksanakan. Bersamaan dengan itu penanggung jawab desain 

sekaligus contact person dari Entrepreneur Talk ini melakukan update peserta dan 

merekap daftar peserta yang telah mendaftar. Selain itu contact person juga 



 

bertugas untuk menghubungi kembali peserta yang belum melakukan konfirmasi 

pembayaran. 

Sebelum hari pelaksanaan, Sie. Public Relation melakukan sounding Gebyar 

Akuntansi 10th ke kelas-kelas di Akuntansi FE UNJ. Namun, sounding ini hanya 

dilakukan di kelas akuntansi angkatan 2019. Sie. Public Relation juga melakukan 

penyebaran countdown dari H-10 acara sampai H-1 acara yang diselingi dengan 

poster Entrepreneur Talk. Sie. Public Relation juga menyiapkan desain untuk 

twibbon yang akan digunakan untuk live report di snapgram serta di akun 

instagram Gebyar Akuntansi 10th. 

Pada saat hari pelaksaanaan, Sie Public Relation membagi job description 

kepada setiap staf diantaranya yaitu sebagai operator, dokumentasi, dan live report. 

Untuk dokumentasi dibagi menjadi 3 yaitu dokumentasi untuk didalam Aula Hatta 

Gedung Pasasarjana UNJ, di photobooth, dan untuk merekam video selama 

perjalanan acara Entrepreneur Talk. Tidak adanya lagu penyambutan saat pembicara 

masuk dikarenakan pergantian saat pembacaan curiculum vitae dengan masuk nya 

pembicara ke panggung yang terlalu cepat, jadi tidak sempat untuk memutar 

lagunya. Adanya kesalahan pengetikan keterangan dari pembicara pada live report 

di snapgram Gebyar Akuntansi 10th. Selebihnya job description lainnya berjalan 

lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan saat briefing. 

 

F. Saran 

Sie. Public Relation lebih sering mengadakan rapat internal untuk 

mempersiapkan Gebyar Akuntansi, terutama tim media partner karena untuk bagian 

media partner perlu bantuan dari setiap staf untuk menghubungi media partner agar 

dapat mendapatkan media partner yang cukup banyak. Lebih diperhatikan untuk 

desain poster, diharapkan dapat membuat konsep yang dapat menarik minat banyak 

orang, serta jangan ada perubahan timeline agar tidak adanya perubahan pada desain 

poster. Diharapkan agar dapat menghandle Line@ agar penyebaran poster dan lain-

lain tidak hanya dipublikasikan lewat Instagram dan dapat tersebar lebih luas lagi. 

Lebih berkoordinasi dengan Mater of Ceremony saat menyambut pembicara saat 

naik ke panggung. Berkoordinasi untuk kepastian ukuran bakdrop dengan Sie. 

Creative agar ukurannya sesuai dengan dinding penempelan backdrop. Untuk 

sounding, sebaiknya dilakukan di semua angkatan, agar tersebar secara merata 

informasi mengenai Gebyar Akuntansi untuk angkatan baru maupun angkatan lama. 

Berkoordinasi lagi dengan Sie. Event terkait jadwal penyebaran poster agar tidak 

adanya kesalahpahaman dan keterlambatan dalam menyebar poster digital. 

 

  



 

Division of Sponsorship 

Manager of Sponsorship : Adinda Chairunnisa 

Staff    : Ahmad Shidqi Mujaddidi   

      Arief Alvierri Doda 

         M. Satrio Wibisono 

       Rr. Fauziah Nur R 

       Reyhan Harista 

       Syifa Nadira 

       Yusnia Rahmah Afianti 

    

     

A. Perencanaan 

• Pembagian job description Sie. Sponsorship kepada setiap staf agar kinerja 

dapat terarah  

• Rapat pengenalan dan sosialisasi job description Sie. Sponsorship 

• Membuat anggaran dana 

• Mendata pihak sponsor yang sekiranya dapat dihubungi 

• Menghubungi pihak sponsor 

• Melakukan kesepakatan antar kedua belah pihak 

 

B. Pelaksanaan 

• Mendata pihak sponsor yang sekiranya dapat dihubungi  

• Menghubungi pihak sponsor yang telah didata 

• Mendatangi perusahaan yang telah menyetujui kegiatan pemberian sponsor 

• Melakukan persetujuan kerjasama antar kedua belah pihak 

• Melakukan pendistribusian uang atau barang yang telah didapat kepada 

Bendahara Gebyar Akuntansi 10th  dan Sie. Fundraising 

 

C. Faktor Pendukung 

• Rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang selalu tercurah kepada semua 

panitia Gebyar Akuntansi 10th  

• Adanya kerjasama yang baik antar Sie. Sponsorship 

• Kerjasama dan dukungan dari seluruh panitia yang terlibat 

• Kerjasama dan rasa toleransi antar panitia yang cukup baik 

• Rasa solidaritas yang sangat tinggi antar panitia 

• Komunikasi yang baik dengan alumni sehingga memudahkan relasi 

 



 

D. Faktor Penghambat 

•   Keterbatasan link sponsor yang dimiliki 

• Sulitnya mendapatkan perusahaan yang tertarik untuk mendanai acara Gebyar 

Akuntansi 10th ini  

• Kurangnya kesadaran panitia untuk membantu Sie. Sponsorship dalam hal 

pencarian link sponsor 

• Keterbatasan dana untuk pencetakan proposal sponsorship  

• Kurangnya kejelasan dari pihak yg diajukan sponsor 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Pada tanggal 26 April 2019 terbentuklah Sie. Sponsorship Gebyar Akuntansi 

10th. Sie. Sponsorship berkumpul untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Mei 2019 

yang bertempat di GRK lantai 1 dan membahas tentang rancangan apa yang akan 

dilakukan kedepannya. Pada tanggal 20 Mei 2019, Sie. Sponsorship kembali 

mengadakan rapat yang kedua. Pembahasan pada pertemuan tersebut yaitu tentang 

Sponsorship Benefits & Package yang terbagi menjadi 4 kelas yaitu: Bronze 

Package (Rp 5.000.000), Silver Package (Rp 10.000.000), Gold Package (Rp 

20.000.000), dan Platinum Package (> Rp 30.000.000). 

Walaupun Sie. Sponsorship baru terbentuk, Sie. Sponsorship sudah 

mendapatkan satu tawaran kerjasama yaitu dari BRI. Banyak perusahaan yang 

mengajak bekerja sama dengan Sie. Sponsorship, namun setelah dibahas dengan 

panitia lainnya dengan mempertimbangkan banyak hal, hanya beberapa perusahaan 

yang dapat disanggupi untuk bekerjasama dengan Sie. Sponsorship. 

Pihak yang pertama kali bekerjasama dengan Sie. Sponsorship yaitu 

Belanjabareng.id dengan menggunakan sistem dropshipper. Sie. Sponsorship  

berhasil mendapat keuntungan sebesar Rp 2.464.000. Pihak kedua yang 

bekerjasama dengan Sie. Sponsorship adalah BRI dan mendapatkan keuntungan 

sebesar Rp 6.000.000. 

Sie. Sponsorship juga bekerjasama dengan perusahaan Jasamarga dan Natur. 

Sebagai feedback-nya, Jasamarga memberikan freshmoney sebesar Rp 5.000.000, 

sedangkan Natur memberikan freshmoney sebesar Rp 1.000.000 dan produk 

sebanyak 482 buah. Selain itu, kami juga mendapatkan donatur dari Orangtua 

Sahabat Akuntansi.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sie. Sponsorship banyak ditolak oleh berbagai 

perusahaan, baik itu yang didatangi secara langsung maupun yang Sie. Sponsorship 

hubungi melalui email dan by phone. Sabar dan optimis menjadi landasan Sie. 

Sponsorship dalam hal pencarian sponsor. 

 



 

F. Saran 

Untuk Sie. Sponsorship Gebyar Akuntansi selanjutnya, diharapkan bisa lebih 

aktif dalam mencari link sponsor baik dari dalam kepanitiaan maupun di luar 

kepanitiaan. Keberadaan link tersebut dapat sangat memudahkan kalian dalam 

menjalin relasi dengan pihak sponsor. Usahakan semaksimal mungkin mencari tahu 

tentang perusahaan mana yang sekiranya kompeten untuk diajukan kerjasama.  

Hal terpenting yaitu tetap optimis, sabar, berusaha dengan sebaik-baiknya, 

berdoa, dan meningkatkan ruhiyah secara maksimal. Setelah itu, serahkan semua 

kepada Allah SWT.  Yakini saja bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal 

mungkin, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. 

 

  



 

IV. SUSUNAN ACARA 

 

SUSUNAN ACARA ENTREPRENEUR TALK 2019 

Deskripsi Acara Waktu 

Persiapan panitia 06.30 – 07.20 WIB 

Registrasi + pemberian seminar kit pada peserta 09.00 – 10.00 WIB 

Sambutan Koor. Prodi Akuntansi dan pembukaan 10.00 – 10.20 WIB 

Menyanyikan lagu Indonesia Raya 10.20 – 10.25 WIB 

Pertujukan tari/akustik 10.25 – 10.40 WIB 

Pengenalan pembicara dengan CV 10.40 – 11.00 WIB 

Presentansi pembicara 1 11.00 – 11.30 WIB 

Presentasi pembicara 2 11.30 - 12.00 WIB 

Sesi talkshow dengan moderator dan pembicara (peserta 

bertanya 4 orang dan masing masing mendapat bingkisan) 
12.00 – 13.00 WIB 

Doorprize (dipandu oleh MC untuk 

3 orang yang beruntung) 

13.10 – 13.20 WIB 

Penyerahan plakat kepada 2 pembicara + moderator sekaligus 

foto bersama 
13.20 – 13.40 WIB 

Closing oleh MC 13.40 – 13.45 WIB 

 

  



 

V. LAPORAN SUSUNAN ACARA 

 

LAPORAN SUSUNAN ACARA 

ENTREPRENEUR TALK 2019 

 

Deskripsi Acara Waktu 

Pembukaan MC 10.28 - 10.31 

Pembacaan tilawah dan sari tilawah 10.31 - 10.33 

Menyanyikan lagu Indonesia Raya 10.33 - 10.35 

Sambutan ketua GA 10.36 - 10.37 

Sambutan Ketua BEMP Akuntansi 10.37 - 10.40 

Sambutan perwakilan dosen 10.41 - 10.43 

Ice Breaking 10.43 - 10.46 

Akustik 10.48 - 10.57 

Pembacaan CV moderator 10.57 - 10.59 

Pembacaan CV pembicara 10.59 - 11.01 

Presentasi pembicara 1 11.01 - 11.21 

Presentasi pembicara 2 11.21 - 11.56 

Presentasi pembicara 3 11.57 - 12.33 

Penampilan Video 12.33 - 12.34 

Talkshow 12.34 - 13.12 

Tanya jawab 13.12 - 13.40 

Pemberian bingkisan kepada moderator 13.40 - 13.41 

Pemberian bingkisan kepada pembicara 13.41 - 13.44 

Foto bersama 13.44 - 13.48 

Doa penutup 13.50 - 13.51 

Closing oleh MC 13.51 - 13.52 

 

  



 

VI. ANGGARAN BIAYA 

ANGGARAN BIAYA 

ENTREPRENEUR TALK 2019 

A. PEMASUKAN 

- Kas BEM Prodi Akuntansi     Rp      300.000,- 

- Pendapatan Danus      Rp   5.000.000,- 

- Seminar 

• Presale  (60 orang @ Rp 35.000,-)  Rp   2.100.000,- 

• OTS  ( 20 orang @ Rp 40.000,-)  Rp      800.000,- + 

TOTAL PEMASUKAN      Rp  8.200.000,- 

B. PENGELUARAN 

1. Administrative 

✓ Pembuatan dan Penggandaan Proposal: 

o Print  (15 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp       15.000,- 

o Fotokopi (28 lembar @ Rp 250,-)  Rp         7.000,- 

o Jilid  (3 buah @ Rp 4.000,-)  Rp       12.000,- 

✓ Pembuatan Surat-Menyurat 

o Print    (6 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp         6.000,- 

o Fotokopi (12 lembar @ Rp 250,-)  Rp         3.000,- 

✓ Pembuatan Presensi 

1. Print   (20 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp       20.000,- 

✓ Pembuatan dan Penggandaan LPJ 

2. Fotokopi  (70 lembar @ Rp 250,-)  Rp       17.500,- 

3. Jilid  (3 buah @ Rp 4.000,-)  Rp       12.000,-  

✓ Pembuatan dan Penggandaan SPJ 

4. Fotokopi  (30 lembar @ Rp 250,-)   Rp         7.500,-  

✓ Map Batik  ( 3 Buah @ Rp 3.000,-)  Rp         9.000,- 

✓ Sertifikat: 

o Pembicara (2 lembar @ Rp 5.000,-)  Rp  10.000,- 

o Moderator  (1 lembar @ Rp 5.000,-)  Rp    5.000,- 

o Peserta  (80 lembar @ Rp 3.000,-)  Rp      240.000,-+ 

 Total Pengeluaran Administrative     Rp     364.000,- 

2. Sie. Event 

✓ Paket Seminar 

o Notes  (8 lusin @ Rp 35.000,-) Rp    280.000,-  

o Pulpen  (9 lusin @ Rp 18.000,-) Rp    144.000,- 



 

✓ Bingkisan Pembicara ( 2 orang @ Rp 100.000,-) Rp    200.000,- 

✓ Bingkisan Moderator ( 1 orang @ Rp 70.000,-) Rp      70.000,- 

✓ Honor Pembicara  

o Pembicara 1 (1 orang @ Rp 2.000.000,-) Rp 2.000.000,- 

o Pembicara 2 (1 orang @ Rp 2.000.000,-) Rp 2.000.000,- + 

   Total Pengeluaran Sie. Event    Rp 4.694.000,- 

3. Sie. Logistic 

✓ Uang Kebersihan Ruangan (1 hari @ Rp 450.000,-) Rp   450.000,-+ 

   Total Pengeluaran Sie. Logistic    Rp   450.000,- 

4. Sie. Food & Beverage 

✓ Air Mineral Gelas  (5 dus @ Rp 19.000,-)  Rp      95.000,- 

✓ Aqua Botol 600 ml (3 botol @ Rp 3.500,-) Rp      10.500,- 

✓ Mika   (1 pak @ Rp 12.000,-) Rp      12.000,- 

✓ Isi Staples   (1 kotak @ Rp 2.000,-) Rp        2.000,- 

✓ Snack Pembicara  ( 3 orang @ Rp 20.000,-) Rp      60.000,- 

✓ Snack Dosen  ( 3 orang @ Rp 20.000,-) Rp      60.000,- 

✓ Snack Peserta  (80 orang @ Rp 5.000,-) Rp    400.000,- 

✓ Makan Siang 

o Pembicara  (2 orang @ Rp 30.000,-) Rp      60.000,- 

o Peserta  (80 orang @ Rp 15.000,-) Rp 1.200.000,- + 

  Total Pengeluaran Sie. Food & Beverage  Rp 1.899.500,- 

5. Sie. Creative 

✓ Spanduk    (3m x 1m @ Rp 60.000,-) Rp  60.000,- 

✓ Back drop    (3m x 1m @ Rp 70.000,-) Rp  70.000,- 

✓ Hiasan dekorasi       Rp     100.000,-+ 

    Total Pengeluaran Sie. Creative    Rp     230.000,- 

 

 Rekapitulasi Anggaran ENTREPRENEUR TALK 2019 

 PEMASUKAN :       Rp 8.200.000,- 

 PENGELUARAN : 

1. Sie. Administrative  Rp    364.000,- 

2. Sie. Event   Rp 4.694.000,- 

3. Sie. Logistic    Rp   450.000,- 

4. Sie. Food & Beverage  Rp 1.899.500,- 



 

5. Sie. Creative   Rp    230.000,- 

TOTAL PENGELUARAN     (Rp  7.637.500,-) 

   SURPLUS ENTALK      Rp       562.500,- 

 

  



 

VII. LAPORAN ANGGARAN BIAYA 

LAPORAN KEUANGAN  

ENTREPRENEUR TALK 2019 

 

A. PEMASUKAN 

- Kas BEM Prodi Akuntansi     Rp      300.000,- 

- Pendapatan Danus      Rp   4.000.000,- 

- Seminar 

• Presale  (39 orang @ Rp 35.000,-)  Rp   1.365.000,- 

• OTS   (7 orang @ Rp 40.000,-)  Rp      280.000,- + 

TOTAL PEMASUKAN      Rp  5.945.000,- 

B. PENGELUARAN 

1. Administrative 

✓ Sertifikat Moderator 

o Kertas Concorde  (1 lembar @ Rp 1.000,-) Rp         1.000,- 

o Map Batik  (1 buah @ Rp 6.000,-) Rp         6.000,- 

✓ Sertifikat Pmebicara 

o Kertas Concorde (3 lembar @ Rp 1.000,-) Rp         3.000,- 

o Map Batik  (3 buah @ Rp 6.000,-) Rp       18.000,- 

✓ Pembuatan Surat-Menyurat 

o Print     (20 lembar @ Rp 1.000,-) Rp       20.000,- 

o Fotokopi  (72 lembar @ Rp 250,-) Rp       18.000,- 

✓ Materai 6000  (5 buah @ Rp 6.000,-) Rp       30.000,- 

✓ Pembuatan dan Penggandaan LPJ 

o Print   (30 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp       30.000,- 

o Fotokopi  (60 lembar @ Rp 250,-)  Rp       15.000,- 

o Jilid  (3 buah @ Rp 3.000,-)  Rp         9.000,-  

✓ Pembuatan dan Penggandaan SPJ 

o Fotokopi  (70 lembar @ Rp 250,-)   Rp       17.500,- 

o Print   (5 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp   5.000,-+ 

 Total Pengeluaran Administrative     Rp     172.500,- 

2. Sie. Event 

✓ Seminar kit 

o Goodie Bag  (70 buah @ Rp 1.750,-) Rp    122.500,- 

o Pulpen   (70 buah @ Rp 700,-)  Rp      49.000,- 

o Notes    (70 buah @ Rp 1.600,-) Rp    112.000,- 



 

✓ Que Card  

o Laminating  (1 buah @ Rp 4.000,-) Rp        4.000,- 

o Print    (2 lembar @ Rp 1.000,-) Rp        2.000,- 

✓ Spidol   (1 buah @ Rp 10.000,-) Rp      10.000,- 

✓ Bingkisan Pembicara  

o Monde Butter Cookies (3 buah @ Rp 56.150,-) Rp    168.450,- 

o Country Choice Guava (2 buah @ Rp 19.600,-) Rp      39.200,- 

o Country Choice Mango (1 buah @ Rp 19.600,-) Rp      19.600,- 

✓ Bingkisan Moderator  

o Monde Butter Cookies (1 buah @ Rp 56.150,-) Rp      56.150,- 

o Country Choice Mango (1 buah @ Rp 19.600,-) Rp      19.600,- 

✓ Hadiah Penanya 

o Glico Pocky Coookies (2 buah @ Rp Rp 6.750,-) Rp      13.500,- 

o Glico Pocky Stroberry (2 buah @ Rp 6.750,-) Rp      13.500,- 

o Glico Pocky Green Tea (1 buah @ Rp 6.750,-) Rp        6.750,- 

✓ Honor Pembicara  

o Pembicara 1  (1 orang @ Rp 1.000.000,-) Rp 1.000.000,- 

o Pembicara 2  (1 orang @ Rp 1.000.000,-) Rp 1.000.000,-  

o Pembicara 3  (1 orang @ Rp 1.000.000,-) Rp 1.000.000,- + 

   Total Pengeluaran Sie. Event    Rp 3.636.250,- 

3. Sie. Logistic 

✓ Uang Akomodasi Ruangan (1 hari @ Rp 600.000,-) Rp   600.000,-+ 

   Total Pengeluaran Sie. Logistic    Rp   600.000,- 

4. Sie. Food & Beverage 

✓ Makan Siang Dosen  

o Paket A DD Bungkus (4 buah @ Rp 21.000,-) Rp      84.000,- 

o Pajak 10%      Rp        8.400,-  

✓ Jeruk Medan  (1 kg @ Rp 20.000,-)  Rp      20.000,- 

✓ Pisang Sunpride  (1 kg @ Rp 20.000,-)  Rp      20.000,- 

✓ Snack Dosen   

o Roti keju   (7 buah @ Rp 3.300,-) Rp      23.100,- 

o Roti Pandan   (7 buah @ Rp 4.400,-) Rp      30.800,- 

o Roti Ayam Pedas (7 buah @ Rp 4.800,-) Rp      33.600,- 

✓ Snack Peserta  (50 box @ Rp 5.000,-) Rp    250.000,- 

✓ Makan Siang Peserta 

o Nasi Box Campur (45 orang @ Rp 15.000,-) Rp    675.000,- + 

  Total Pengeluaran Sie. Food & Beverage  Rp 1.144.900,- 



 

5. Sie. Creative 

✓ Spanduk    (3m x 1m @ Rp 17.000,-) Rp  51.000,- 

✓ Slinger Silver  (6 buah @ Rp 9.000,-) Rp       54.000,- 

✓ Slinger Ungu  (3 buah @ Rp 9.000,-) Rp       27.000,-+  

    Total Pengeluaran Sie. Creative    Rp     132.000,- 

6. Sie. Sponsorship  

✓ Print Buku Booklet (1 buah @ Rp 50.000,-) Rp       50.000,- 

✓ Print Buku Booklet (1 buah @ Rp 50.000,-) Rp       50.000,-+ 

    Total Pengeluaran Sie. Sponsorship   Rp     100.000,- 

 

 Rekapitulasi Laporan Keuangan ENTREPRENEUR TALK 2019 

 PEMASUKAN :       Rp 5.945.000,- 

 PENGELUARAN : 

6. Administrative   Rp    172.500,- 

7. Sie. Event   Rp 3.636.250,- 

8. Sie. Logistic    Rp   600.000,- 

9. Sie. Food & Beverage  Rp 1.144.900,- 

10. Sie. Creative   Rp     132.000,- 

11. Sie. Sponsorship   Rp     100.000,- 

TOTAL PENGELUARAN     (Rp  5.785.650,-) 

   SURPLUS ENTALK      Rp       159.350,- 

 

  



 

VIII. PENUTUP 

 Demikian proposal ini kami buat dengan sebagaimana adanya. Besar harapan kami 

agar kegiatan ini dapat terlaksana serta tujuan yang telah dipaparkan tercapai.  Oleh 

karena itu, kami mohon bantuan dan dukungannya dari semua pihak yang terlibat agar 

kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. 

Sebelumnya kami ucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu 

kami atas persetujuannya, dukungannya, serta partisipasinya sejak persiapan kegiatan 

ini. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan 

kegiatan ini. 

 

       Jakarta, 28 Oktober 2019 

Panitia pelaksana Gebyar Akuntansi 10th  

Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Akuntansi periode 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekretaris, 

 

 

 

 

Aqilah Syahidah 

NIM 1706618050 

 

 

 

 

 

 

 

Wulantika Oktariani 

NIM. 8335097716m 

Ketua Pelaksana, 

 

 

 

 

Geraldy Admiral Maranatha 

NIM 1706618027 

 

 



 

Lampiran Division of Creative 

 

Desain Proposal Kegiatan 

 

 

 

  

 

 

 

 

Desain LPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Banner 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Lampiran Division of Food & Beverage 

 

1. Makanan yang diberikan kepada pembicara dan dosen : 

• Snack :  

- Roti mayestik 3 

- Aqua Botol 

• Makan Siang :  

- Ayam kremes kraton, nasi, lalapan, sambal dan buah 

- Aqua Botol 

 

2.  Makanan yang diberikan kepada peserta : 

• Snack : 

- Kue lumpur 

- Kue putu 

- Pastel  

- Air mineral gelas 

• Makan Siang : 

- Ayam geprek, nasi, sambal, lalapan, tempe atau tahu 

- Air mineral gelas 

  



 

Lampiran Division of Logistic 

Daftar Perlengkapan 

NO Perlengkapan Yang Dibutuhkan Perlengkapan yang Dipinjam 

1 Piring Taplak 

2 Trashbag Kamera 

3 Laptop Mic 

4 Kabel Rol Vas Bunga 

5 Meja Regis  

6 Taplak  

7 Kamera  

8 Mic  

9 Vas Bunga  
 

  



 

Lampiran Division of Public Relation 

Poster dan Countdown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran Division of Public Relation 

Dokumentasi 


