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Tuntutan
Lulusan PT 

Lulusan

Academic 
knowledge

Skill of 
thinking 

Management 
skill

Communication 
skill  

Tidak tercapai

salah satu? 

Berkurangnya

mutu lulusan

Mahasiswa: Menuntut ilmu, Mengasah ketrampilan, Berkarya, 

berprestasi dan Mengabdi



PROGRAM INOVASI PRODUK MAHASISWA

UPT KEWIRAUSAHAAN : 

MENDUKUNG/MOTIVASI PROGRAM 

MAHASISWA BERWIRAUSAHA

Pembinaan berwirausaha/stimulasi dana

pengembangan untuk usaha dengan

inovasi



PIPM dikembangkan sebagai bentuk dukungan/program universitas syiah kuala

kepada mahasiswa yang berwirausaha dan telah memberikan dampak positif

kepada mahasiswa untuk mendorong berwirausaha/ memiliki pengembangan

usaha. 

MENGAPA PIPM DIPERLUKAN ? 



Mendapatkan bantuan dana sampai dengan IDR 7 juta

rupiah :

Pendanaan Tahap I : 80% setelah pengumuman seleksi dan

Pendanaan Tahap II : 20% setelah penilaian kemajuan

pelaksanaan usaha.

BENEFIT PIPM 



● Mahasiswa aktif (Program Sarjana dan Diploma) Universitas Syiah

Kuala

● Memiliki usaha atau ide usaha yang masuk akal atau sanggup

melaksanakannya jika nanti dinyatakan lulus

● Pengusul adalah kelompok mahasiswa yang minimal 5 orang dan

maksimal 10 orang

● Hanya boleh mengusulkan 1 usulan, baik sebagai anggota atau

ketua

● Dosen Pendamping dan ketua harus berasal dari program

studi/jurusan yang sama.

● Mengajukan usulan melalui sistem secara daring

● Pendanaan hanya dilakukan satu kali untuk satu usulan usaha yang

sama

Persyaratan :



○ Bertanggung jawab terhadap usulan yang diajukan

dan sanggup melaksanakan apa yang telah diajukan

di usulan jika dinyatakan lolos.

○ Bersedia mengikuti monitoring evaluasi

○ Bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan

pelatihan/seminar yang dilaksanakan UPT

Kewirausahaan.

○ Membuat laporan kemajuan

○ Membuat laporan akhir

○ Membuat laporan keuangan

○ Bersedia memberikan output produk/sampel kepada

UPT Kewirausahaan

Pesyaratan (Dinyatakan Lolos) :



● Mengisi form online di https://pipm.unsyiah.ac.id

● Calon ketua pengusul dapat langsung login menggunakan

akun KRS online.

● Mengisi biodata, mengisi form penilaian, melengkapi

berkas seperti lembar pengesahan, RAB dan biodata

● Panduan dan fomat dapat diunduh di

http://kewirausahaan.unsyiah.ac.id/panduan-pipm

● Deadline : Paling lambat 16 Juli 2021

Mekanisme Pengajuan

https://pipm.unsyiah.ac.id/
http://kewirausahaan.unsyiah.ac.id/panduan-pipm


● Sosialisasi

● Penerimaan usulan usaha

● Seleksi

● Penetapan penerima bantuan PIPM

● Pendampingan wirausaha

● Monitoring Evaluasi

Tahapan PIPM



● Makanan dan Minuman

“ Roti Sandwich Nusantara”

● Jasa dan Perdagangan

“ Selangkah visual (Production House)”

● Industri Kreatif

“Tapeh U” :Gantungan Pot dari Kelapa

● Produksi/Budidaya

“Budidaya Ikan Lele Organik”

● Teknologi

“SMART” : Solusi market untuk COVID

Kategori Usaha/Ide Bisnis :



Kriteria Penilaian Usulan Usaha



● Nama usaha/Jenis usaha

● Ide usaha

● Cara produk menyelesaikan masalah/ memenuhi

keinginan pelanggan

● Kompetitor usaha

● Keunggulan usaha competitor

● Keunggulan usaha anda

● Cara mendapatkan keuntungan

Gagasan dan Informasi Produk



● Segmentasi Pasar

● Area/target pasar

Sasaran Pelanggan



● Strategi agar pelanggan mengetahui usaha anda

● Strategi agar pelanggan tertarik dan memutuskan membeli

● Cara anda merespon pelanggan/ complain

● Strategi agar pelanggan loyal

● Calon pelanggan dapat memperoleh usaha anda, 

offline/online

Pemasaran



● Keahlian tim

● Tanggung jawab tim

● Peralatan/ bahan utama yang dibutuhkan

● Mitra yang akan diajak berkolaborasi

Sumber daya



● Sumber pendapatan usaha anda

● Rata – rata biaya operasional, pendapatan dan

keuntungan usaha minimal 6 bulan terakhir

● Peralatan penunjang langsung usaha (biaya habis pakai, 

biaya operasional, dll)

Keuangan



Produk PIPM 





Does anyone have any questions?

Thanks!
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