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1. Tema Seminar : Pengembangan Usaha Jasa dan Produk Boga sebagai 

Implementasi Edupreuneur Mahasiswa. 

 

Sub Thema :  

a. Kewirausahaan dan implementasinya  Bagi Pengelola Usaha Jasa dan  

Produk Boga. 

b. Manajemen Restoran Waralaba; studi kasus pada Hartz Chicken 

Restaurant 

c. Strategi Pengembangan Usaha Restaurant 

 

 

2. Latar Belakang: 

 

Proyeksi hasil pendidikan adalah berkembangnya kapasitas sumber daya 

manusia yang mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan serta 

membawa perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 

Tantangan dalam bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat khususnya di 

perkotaan, menuntut kesiapan sumberdaya manusia yang bisa menyesuaikan 

diri, dalam menggali kekuatan dirinya untuk bisa menangkap peluang yang 

muncul di dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Prodi Pendidikan Tata 

Boga Jurusan PKK FPTK UPI Memiliki misi; diantaranya menyelenggarakan 

pendidikan pre service dan inservice untuk menghasilkan sarjana bidang 

pendidikan tata boga yang unggul dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja 

serta mampu melakukan inovasi dalam tata nilai masyarakat. Melakukan 

kerjasama dengan lembaga lain dan dunia usaha dunia industri dalam upaya 

pengembangan pendidikan dan keahlian teknologi kejuruan. 

Pencapaian misi tersebut  dilakukan melalui strategi dan upaya mendekatkan 

proses pendidikan pada hasil pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Salah satu diantaranya adalah melalui penyelenggaraan Seminar 

Nasional mengkaji bidang konten   yang menjadi salah satu kajian bidang 

studi Prodi Pendidikan Tata Boga agar meningkatkan kapasitas pendidik dan 

mahasiswanya serta para stakeholder  pada sisi keilmuan praktis berbasis 

lapangan bidang usaha jasa dan usaha produk boga. 

Program Edupreuneur khususnya untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Tata 

Boga PKK – FPTK – UPI, merupakan sisipan bidang kemampuan yang 

menjadi pilihan studi bagi para mahasiswa untuk bisa memahami laju gerak 

dunia usaha, sebagai salah satu alternatif kesiapan diri, menyongsong 

perubahan kondisi sosial ekonomi yang bergulir di dalam masyarakat. Melalui 



edupreuneur harapannya; mahasiswa dapat menangkap peluang usaha sebagai 

sumber penghasilan untuk kemandirian dalam memenuhi kebutuhan finansial 

dirinya dan berdampak pada kesejahteraan hidup. Mereka tidak saja 

mengamalkan ilmu yang diperoleh menjadi pendidik bidang tata boga  tetapi 

punya alternatif lain yakni mampu menggali potensi menjadi usaha produktif 

yang reakistik. 

Atas latar belakang tersebut maka pada kesempatan implementasi “Program 

Unggulan Prodi Tata Boga” ; tim pengelola “program unggulan”, 

merencanakan acara Seminar Nasional tentang Pemngembangan Usaha Jasa 

dan Produk Boga sebagai Edupreuneur Mahasiswa, yang akan 

diselenggarakan di Gedung PKM – UPI Pada tanggal 12 November tahun 

2008. 

 

3. Tujuan Seminar: 

 

a. Melakukan review konsep kewirausahaan bagi para peserta seminar, agar 

terjadi penguatan “perspektif makna” tentang kewirausahaan dan adaptasinya 

dalam pengelolaan usaha jasa dan produk boga. 

b. Meluaskan dan meningkatkan pemahaman peserta seminar tentang salah satu 

model usaha dalam bidang jasa boga dengan  studi kasus mengelola usaha jasa 

boga ala “Waralaba”. 

c. Melakukan Review bagi peserta seminar tentang peran organisasi  komunitas 

pengusaha bidang Restoran dalam  memahamkan strategi pengelolaan usaha 

restoran. 

 

4.         Manfaat Seminar: 

 

a. Manfaat bagi Mahasiswa Peserta Seminar; 

 

1). Membangun nilai kebersamaan sebagai   modal sosial. 

2). Menumbuh  suburkan nilai nilai / kewirausahaan. 

3). Memicu tejadinya pergeseran minat  dari “worker” menjadi “ Entreupreuneur” 

 

b. Manfaat bagi Tenaga Pendidik Prodi Tata Boga PKK- FPTK- UPI 

 

 Bisa melakukan proses transformasi keilmuan dalam bidang kewirausahaan 

untuk di terapkan dalam mengelola program pembelajaran “Edupreuneur  

mahasiswa”. 

 

c. Manfaat Bagi Lembaga “ Prodi Pendidikan Tata Boga” 

 

Memiliki jaringan mitra dalam melaksanakan program pembelajaran “ 

Edupreuneur Mahasiswa” untuk mencapai arah misi  Prodi Pendidikan Tata Boga.  

 

d. Manfaat Bagi “ Stakeholder” peserta seminar 

 



Mendekatkan hubungan yang harmonis antara dunia akademisi dan dunia praktisi 

serta meningkatkan kepedulian sosial dalam membina hubungan kerjasama antar 

lembaga, untuk kemajuan program pendidikan “ Edupreuneur” pada umumnya. 

 

5. Hasil Seminar yang diharapkan: 

 

Seminar diharapkan terutama dapat menghasilkan rumusan konsep  bahan ajar   untuk 

“Edupreuneur Mahasiswa  “ , yang dapat diimplementasikan ke dalam pengelolaan 

program pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa pada pengembangan silabus 

perkuliahan, struktur kurikulum  bidang studi yang relevan, pada kurikulum 2006  

Prodi Pendidikan Tata Boga Jurusan PKK FPTK UPI. 

 

 

6. Pemateri   

 

1. Akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu “ Manajemen 

dan Kewirausahaaan”. 

2. Praktisi Pengelola Usaha Waralaba dalam Bidang Jasa Boga yang ada 

di Indonesia. 

3. Pengelola dan atau Staff Organisasi nir laba yang beranggotakan 

bidang Perusahaan Hotel dan Restoran. 

 

7. Peserta Seminar : 

 

a. Guru SMK Bidang Pariwisata khusunya Keahlian Restoran 

b. Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga PKK FPTK UPI 

c. Staf Pengajar di Tingkat Pendidikan Tinggi yang memiliki kepedulian 

terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang Usaha Jasa Boga dan 

atau Produk Boga 

d. Pemerhati lain yang membutuhkan keilmuan bidang Kewirausahaan dan 

Usaha Jasa Boga dalam system Waralaba khusunya. 

 

8. Rancangan Acara;  

 

 

Sesi Waktu Kegiatan Pembicara Moderator/ 

Notulis 

1 08.00-08.30 Pembukaan Seminar + 

peluncuran Jurnal + 

Pembukaan Pameran dan 

Bazar Karya Mahasiswa 

Prodi Tata Boga 

Dekan FPTK 

UPI 

 

2 08.30 – 

09.00 

Break Break Break 

Panel 09.00 – 

10.00 

Pemaparan Materi ;  

Pendidikan Kewirausahaan  . 

Prof. Dr. 

Suryana MSi 

 



 

 10.01-11.00 Pemaparan Materi : 

Manajemen Restoran 

Waralaba; studi kasus pada 

Hartz Chicken Restaurant 

 

 Agustin Imelda 

MBA 

Manajemen 

Hartz Chicken 

 

 11.01 – 

12.00 

Pemaparan Materi : 

Strategi Pengembangan 

Usaha Restaurant 

 

 

   

Drs. Odang  

PHRI Jawa 

Barat 

 

 12.01 – 

12.30 

Tanya Jawab   

 12.30  Makan Siang + Pengamatan 

Pameran dan Bazar 

  

 

 

Personal Kontak  untuk Pemateri dari PHRI :  

Ade Juwaedah  

   No. HP 085720071127 

   Sekertariat Seminar Nasional Prodi Pendidikan Tata Boga 

   R. Dosen 106 Jurusan PKK FPTK UPI 

   Jl. Dr. Setiabudhi 207 Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


