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KATA PENGANTAR 
 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha 

(PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Program 

tersebut dilaksanakan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hasil diseleksi Koordinator Perguruan Tinggi 

Swasta (Kopertis) dengan alokasi dana yang berbeda-beda. Universitas Syiah Kuala 

sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia juga ikut melaksanakan program 

PMW ini. Melihat tantangan dan kemajuan yang ada, UPT. Kewirausahana 

meningkatkan grade kegiatan kewirausahaan tidak hanya pada produk yang dijual 

saja namun lebih berorientasi kepada kewirausahaan yang berbasis inovasi 

produk yang akan ditawarkan sehingga kegiatan ini dinamakan Program 

Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) sebagai bagian dari Visi 

Universitas Syiah Kuala adalah menjadi Universitas yang inovatif, mandiri, dan 

terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, 

olahraga, dan seni sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai moral dan etika. 

PIPM bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan 

sikap atau jiwa wirausaha (entrepreneurship) berbasis Ipteks kepada para 

mahasiswa dalam menghasilkan dan meningkatkan inovasi produk. Harapan yang 

diinginkan agar dapat mengubah pola pikir (mindset) mahasiswa dari pencari kerja 

(job seeker) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (job creator) serta menjadi 

calon/pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global.  

Keberhasilan program ini setidak-tidaknya dilihat dari tiga indikator, yaitu 

jumlah mahasiswa yang berhasil menjalankan usaha (sebagai wirausaha), 

terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, dan 

terbentuknya lembaga pengembangan pendidikan kewirausahaan yang 

mengkordinasikan berbagai kegiatan terkait kewirausahaan di perguruan tinggi. 

Pedoman PIPM akan terus diperbaiki berdasarkan berbagai masukan dan 

pertimbangan dari berbagai pihak serta pengalaman pelaksanaan PIPM tahun-

tahun sebelumnya. Diharapkan pedoman ini dapat membantu perguruan tinggi 

dalam merencanakan dan mengimplementasikan Pengembangan Inovasi Produk 

Mahasiswa (PIPM) pada tahun 2020 dengan lebih efektif dan efisien dengan 

capaian optimal, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan 

alokasi dana berbasis kinerja pada tahun anggaran berikutnya. 

 
Darussalam, Juli 2020 
Rektor 
Universitas Syiah Kuala 
 
 
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. 
NIP. 196208081988031003 
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I. LATAR BELAKANG 

 
Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung 

pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian 

dari generasi millienial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 

2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 

69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi 

wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola 

pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. 

 

Pentingnya program mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi telah disadari oleh 

pemerintah dan diwujudkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang 

mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar 

yang sesuai. Perlu program dan aksi lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat 

diimplementasikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. 

 

Tujuan program kegiatan wirausaha bagi mahasiswa antara lain: 

1. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk 

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 

2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran 

intelektual dari kalangan sarjana. 

 

Sebagai bagian dari upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 

dalam wirausaha mahasiswa, maka Universitas Syiah Kuala, melalui melalui UPT. 

Kewirausahaan akan melaksanakan Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 

yang merupakan bagian dari program Kemendikbud untuk memperkuat ekonomi nasional 

dan mendukung percepatan ekonomi digital menuju revolusi industri 4.0. 

 

Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 didesain berdasarkan framework 

dari proses program wirausaha Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Mahasiswa akan 

mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi kewirausahaan, menyusun proposal wirausaha, 

menjalankan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor 

kewirausahaan dan dievaluasi di akhir program. Proses pembelajaran berwirausaha ini 

diharapkan dapat menjadi blended learning kewirausahaan. 

 

Salah satu dari program tersebut adalah pelaksanaan Program Inovasi Produk Mahasiswa 

(PIPM) yang menekankan pada kewirausahaan yang berbasis inovasi pada produk yang akan 

ditawarkan. 

 

Keberhasilan program ini setidak-tidaknya dilihat dari tiga indikator, yaitu jumlah 

mahasiswa yang berhasil menjalankan usaha (sebagai wirausaha), terbentuknya model 

pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, dan terbentuknya lembaga pengembangan 

pendidikan kewirausahaan yang mengkordinasikan berbagai kegiatan terkait 

kewirausahaan di perguruan tinggi. 
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Pedoman PIPM akan terus diperbaiki berdasarkan berbagai masukan dan pertimbangan dari 

berbagai pihak serta pengalaman pelaksanaan PIPM tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan 

pedoman ini dapat membantu perguruan tinggi dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) pada tahun 2019 

dengan lebih efektif dan efisien dengan capaian optimal, yang sekaligus dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk menentukan alokasi dana berbasis kinerja pada tahun anggaran 

berikutnya.LANDASAN PROGRAM 

 

II. DASAR HUKUM 

 
1. Buku Saku Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. 
3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020. 
4. Program pada saat Covid-19. 

 

III. PROGRAM INOVASI PRODUK MAHASISWA 
 

A. Tujuan 
1. Menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa. 
2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis Iptek. 
3. Membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi. 

 

B. Luaran 

Luaran dari PIPM 2020 adalah antara lain 

1. Omset usaha semakin membesar. 

2. Market bisnis mahasiswa terus berkembang. 

3. Berpotensi mendapatkan pemodalan lain. 
 
C. Bentuk Kegiatan 
Kegiatan PIPM meliputi: 

1. Pemberian bantuan untuk pengembangan bisnis dari Universitas Syiah Kuala senilai 
Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- untuk setiap kelompok yang 
dinyatakan lolos. Dana yang diberikan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika 
mengusulkan lebih dari 5.000.000,- maka proposal akan langsung digugurkan 

2. Pendampingan Bisnis Mahasiswa. 
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D. Pengusul 
Pengusul program PIPM adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa aktif (sarjana dan Diploma) pada Universitas Syiah Kuala. 
2. Minimal 5 orang mahasiswa dan maksimal 10 orang mahasiswa perkelompok 

(termasuk ketua kekompok). 
3. Terdiri dari minimal dua angkatan berbeda. 
4. Masih berstatus mahasiswa pada bulan Desember 2020. 
5. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan mengusul 2 proposal, sebagai ketua+anggota 

atau anggota+anggota. 
6. Bersedia untuk : 

a. Mengusulkan proposal PIPM dengan judul yang berbeda. 
b. Bertanggung jawab terhadap proposal yang diajukan, sanggup melaksanakan apa 

yang telah diajukan di proposal jika dinyatakan lolos. 
c. Mengikuti seleksi 
d. Membuat laporan kemajuan (jika dinyatakan lolos). 
e. Membuat laporan akhir (jika dinyatakan lolos). 
f. Membuat laporan keuangan (jika dinyatakan lolos). 
g. Memiliki rekening BNI aktif (jika dinyatakan lolos). 

 
 

E. Mekanisme Pengusul 
1. Mahasiswa mengisi template proposal yang telah disediakan  

(https://bit.ly/templatepipm2020). 
2. Halaman pengesahan ditanda tangan oleh ketua dan di scan.  
3. Mahasiswa mengisi template RAB yang telah disediakan 

(https://bit.ly/rabpipm2020). 
4. Tidak mengusulkan lebih dari Rp 5.000.000,- (bila ada yang mengusulkan lebih akan 

digugurkan). 
5. Mengirimkan soft file berformat PDF untuk proposal, dan excel untuk RAB ke 

kewirausahaan@unsyiah.ac.id paling lambat 31 Juli 2020 pukul 23.59 dengan nama 
file PIPM2020_namaketua_nimketua dan subjek Proposal PIPM 2020. 

 
F. Mekanisme Pelaporan 

1. Mahasiswa bisa mendownload template laporan kemajuan yang telah disediakan 
(https://bit.ly/KemajuanPIPM2020). 

2. Halaman pengesahan pada laporan kemajuan ditandatangan oleh ketua, dosen 
pendamping dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau 
ketua Jurusan/Prodi.  

3. Mahasiswa bisa mendownload template laporan akhir yang telah disediakan 
(https://bit.ly/AkhirPIPM2020). 

4. Halaman pengesahan pada laporan Akhir ditandatangan oleh ketua, dosen 
pendamping dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau 
ketua Jurusan/Prodi.  

5. Mahasiswa bisa mendownload template laporan keuangan yang telah 
disediakan(https://bit.ly/KeuanganPIPM2020). 

6. Mahasiswa harus mampu melampirkan bukti pembelian/kuitansi asli pada laporan 
keuangan. Bila belanja di online market place, bisa print-out kuitansi dari sistem 
pembelian. Tidak diperkenankan belanja online via instagram atau media sosial lain 
kecuali pihak penjual bisa menyediakan bukti pembelian resmi. 
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