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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 Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) dengan alokasi dana yang berbeda-beda. Universitas Syiah Kuala sebagai salah 

satu Perguruan Tinggi di Indonesia juga ikut melaksanakan program PMW ini, namun 

dengan sedikit perbedaan, dimana para peserta yang mengkuti kegiatan kewirausahaan 

ini harus memiliki inovasi terhadap produk yang akan dijalankan. UPT. Kewirausahana 

meningkatkan grade kegiatan kewirausahaan agar lebih berorientasi kepada 

kewirausahaan yang berbasis inovasi produk sehingga kegiatan ini dinamakan Program 

Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) sebagai bagian dari Visi Universitas 

Syiah Kuala yaitu 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. Program ini juga bertujuan mendorong 

kelembagaan atau unit kewirausahaan di perguruan tinggi agar dapat mendukung 

pengembangan program-program kewirausahaan. Sebagai hasil akhir, diharapkan 

terjadinya penurunan angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi. 

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 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. 

Darussalam, Januari 2019 

Rektor  

Universitas Syiah Kuala 

 

Dto 

 

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. 

NIP. 196208081988031003 
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I. LATAR BELAKANG 

 

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tingkat pengangguran 

terbuka di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 6,25% atau 7,9 juta dan jumlah lulusan 

perguruan tinggi sebanyak 688.660 orang (495.143 Sarjana dan 193.517 Diploma). 

Setiap tahun pengangguran ini tetap menjadi permasalahan yang harus dicarikan 

penyelesaiannya. 

Kondisi tersebut di atas didukung pula oleh kenyataan bahwa sebagian besar 

lulusan perguruan tinggi cenderung lebih sebagai pencari kerja (job seeker) daripada 

pencipta lapangan pekerjaan (job creator). Hal ini kemungkinan disebabkan sistem 

pembelajaran yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi saat ini masih terfokus pada 

bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, 

bukannya lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. 

Untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas 

kewirausahaan agar para lulusan perguruan tinggi lebih menjadi pencipta lapangan 

kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan berbagai 

kebijakan dan program. Salah satu program yang telah dikembangkan adalah program 

PKM Kewirausahaan dan Co-op (Cooperative Education Program) sejak tahun 1998. 

Kemudian, dengan tujuan untuk membentuk wirausaha melalui pendidikan tinggi, mulai 

tahun 2003 dikembangkan program Co-op yang memberikan kesempatan belajar 

bekerja secara terpadu pada UKM. 

Agar program kewirausahaan dapat berjalan secara berkesinambungan di 

perguruan tinggi serta mempunyai sistem pengelolaan yang terencana dengan sistematis 

dan progresif, di masing-masing perguruan tinggi harus terus meningkatkan peran 

lembaga khusus pengembangan pusat kewirausahaan serta produktivitas nasional. 

Lembaga ini diharapkan secara sistematis dapat mengubah dan atau memperbaiki 

kualitas sistem pendidikan atau pembelajaran yang ada sehingga mahasiswa tidak hanya 

memiliki pengetahuan dan keahlian di dalam ilmunya, tetapi juga mampu memanfaatkan 

dan mengolah ilmunya bagi peningkatan nilai sumber daya yang tersedia di masyarakat 

bagi kesejahteraannya sendiri maupun kesejahteraan masyarakat dan bangsa. 

Kebijakan dan program dan peningkatan peran yang mendorong penguatan 

kelembagaan kewirausahaan dalam meningkatkan akualitas pembelajaran dan aktivitas 

berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha–wirausaha baru dengan basis 

Ipteks sangat diperlukan.  

Universitas Syiah Kuala melalui UPT. Kewirausahaan membuat Program 

Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM), sebagai bagian dari strategi 

pendidikan    kewirausahaan    di    Perguruan    Tinggi,    dimaksudkan   untuk 

memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha dan memulai usaha 

dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Fasilitas yang diberikan meliputi 

pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, 

dukungan permodalan dan pendampingan serta keberlanjutan usaha. Program ini 

diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian 

bangsa melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan. 
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II. LANDASAN PROGRAM 

 

Kewirausahaan dimaknai sebagai semangat, sikap dan perilaku atau kemampuan 

seseorang dalam melihat peluang, menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah 

pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru 

dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan juga merupakan suatu 

proses kreativitas dan inovasi yang mempunyai risiko tinggi untuk menghasilkan nilai 

tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran 

bagi wirausahawan. Kewirausahaan itu dapat dipelajari walaupun ada juga orang- orang 

tertentu yang mempunyai bakat dalam hal kewirausahaan. Strategi pendidikan yang 

diwujudkan dalam PIPM bertujuan membentuk softskill agar berperilaku sesuai karakter 

wirausaha. Ada tiga tahapan dalam perkembangan teori kewirausahaan:  

1. Teori yang mengutamakan Peluang Usaha. Teori ini disebut teori Ekonomi, yaitu 

perilaku wirausaha akan muncul dan berkembang apabila ada peluang ekonomi. 

2. Teori yang mengutamakan tanggapan orang terhadap peluang yaitu: 

a. teori sosiologi mencoba menerangkan mengapa beberapa kelompok sosial 

menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap peluang usaha, dan 

b. teori psikologi mencoba menjawab karakteristik perorangan yang membedakan 

wirausaha dan bukan wirausaha dan karakteristik perorangan yang 

membedakan wirausaha berhasil dan tidak berhasil 

3. Teori yang mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dengan hasilnya. 

Disebut dengan teori perilaku, yaitu yang mencoba memahami pola perilaku 

wirausaha. Kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai, karena kewirausahaan 

pilihan kerja dan pilihan karir. 

Dari ketiga teori diatas, mitos/kepercayaan bahwa “orang Indonesia itu tidak dapat 

menjadi wirausaha dan tidak dapat menjadi manajer” dapat diruntuhkan, karena semua 

kegiatan dapat dipelajari, dilatihkan, dan dapat dikuasai. 

 

Ciri-ciri seorang wirausaha meliputi: 

1. Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan 

lingkungannya; 

2. Berperilaku pemimpin; 

3. Memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan dan dorongan berprestasi; 

4. Kreatif dan inovatif; 

5. Mampu bekerja keras; 
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6. Berpandangan luas dan memiliki visi ke depan; 

7. Berani mengambil risiko yang diperhitungkan; 

8. Tanggap terhadap saran dan kritik. 

 

Ciri tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kemampuan seperti dalam merencanakan 

atau memilih jenis usaha, mengelola produksi, mengembangkan pemasaran, 

meningkatkan pengelolaan keuangan dan permodalan, mengorganisasikan dan 

mengelola kelompok usaha, dan mengembangkan jalinan kemitraan usaha. 
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III. TUJUAN DAN MANFAAT 

 

A. Tujuan 

 

1. Menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa; 

2. Membangun softskill atau karakter wirausaha; 

3. Membangun sikap mental wirausaha yakni percaya diri, bekerja keras, inovatif, 

berani mengambil resiko dengan perhitungan, memiliki kemampuan empati dan 

keterampilan sosial; 

4. Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan 

memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja; 

5. Menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

6. Membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis. 

 

B. Manfaat 

 

1. Bagi Mahasiswa 

a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan  soft skill; 

b. memperoleh kesempatan terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis; 

c. menumbuhkan jiwa bisnis (sense of business) sehingga memiliki keberanian 

untuk memulai dan mengembangkan usaha didukung dengan modal yang 

diberikan dan pendampingan secara terpadu. 

2. Bagi Usaha Kecil/Menengah (UKM) 

a. mempererat hubungan antara UKM dengan dunia kampus; dan 

b. memberikan akses terhadap informasi dan teknologi yang dimiliki perguruan 

tinggi. 
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IV. KONSEP PROGRAM 

 

A. Status 

 

Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) merupakan salah satu 

program dalam sistem pembelajaran/pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Dengan 

demikian, PIPM harus terintegrasi dan disinergikan dengan program-program 

kewirausahaan yang telah ada seperti; Kuliah Kewirausahan, Program Kreativitas 

Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KNMI), 

Program Magang/Belajar Bekerja Terpadu/Co-op, Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan 

program kewirausahaan lainnya. 

 

B. Mekanisme 

 

1. Pada tahap pertama, Universitas Syiah Kuala akan melakukan sosialisasi kepada 

para mahasiswa, identifikasi dan seleksi mahasiswa, pembekalan kewirausahaan, 

penyusunan rencana bisnis sambil magang di sebuah UKM. Mahasiswa yang pernah 

mengikuti program magang kewirausahaan (Program Co-op, KBMI, KKU, dan 

program kewirausahaan lain) atau telah menjalankan usaha dapat dibebaskan dari 

kewajiban magang. 

2. Pada tahap kedua, untuk mendapatkan dukungan permodalan dalam rangka 

pendirian usaha baru (business start-up) mahasiswa harus menyusun rencana bisnis 

yang layak. Kelayakan rencana bisnis ditentukan oleh tim seleksi yang dapat terdiri 

dari unsur perbankan, UKM, dan dari Unsyiah sendiri. 

3. Selama program berjalan perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan para 

pengusaha kecil, menengah dan besar baik yang berbadan hukum, perseorangan, 

koperasi atau Perseroan Terbatas, secara individu ataupun asosiasi/perhimpunan 

pengusaha. Pengusaha dilibatkan secara aktif untuk memberikan bimbingan praktis 

wirausaha, mulai dari pendidikan dan pelatihan, magang, penyusunan rencana 

bisnis, dan pendampingan terpadu. Harus dihindari terjadinya persaingan yang tidak 

sehat antarmahasiswa dan pendamping. Diperlukan terjadinya sinergi atau 

komplementaritas antara jenis usaha yang dikembangkan mahasiswa tersebut dan 

jenis usaha pendamping. 

4. Pendirian usaha baru dilakukan secara kelompok. Jumlah modal usaha yang 

disediakan untuk pendirian usaha maksimal Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh 

ratus lima puluh ribu rupiah) per kelompok (dana disesuaikan dengan kebutuhan 

usaha).  

5. Hasil akhir yang diharapkan adalah 

a. terbentuk dan berkembangnya jiwa wirausaha dan wirausaha- wirausahawan 

baru yang berpendidikan tinggi dan memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja; 

b. terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi; serta 

c. tumbuh dan berkembangnya kelembagaan pengelola kewirausahaan mahasiswa 

di perguruan tinggi. 

 



6  

 

 

C. Persyaratan  

 

a) Mahasiswa Universitas Syiah Kuala; 

b) Minimal 5 orang mahasiswa perkelompok , dan maksimal 10 orang mahasiwa 

perkelompok (termasuk ketua kelompok); 

c) Terdiri dari minimal (dua) angkatan yang berbeda; 

d) Ketua minimal telah menyelesaikan kuliah 2 semester; 

e) Masih berstatus mahasiswa S1 dan D3 pada bulan Desember 2019; 

f) Ketua kelompok tidak sedang KKN, Kerja Praktek atau Magang selama pendanaan 

PIPM (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai);  

g) Anggota kelompok boleh sedang KKN, Kerja Praktek atau Magang namun 

maksimal 40% dari jumlah total kelompok pengusul (dibuktikan dengan surat 

pernyataan bermaterai bagi anggota yang tidak KKN, Kerja Praktek atau Magang); 

h) Bersedia untuk: 

• Mengusulkan proposal PIPM dengan judul yang berbeda; 

• Mengikuti seleksi; 

• Menyusun rencana bisnis; 

• Untuk penerima bantuan diwajibkan mengikuti kegiatan, workshop dan 

Pameran; 

• Mendirikan dan atau menjalankan usaha; 

• Membuat laporan regular mengenai perkembangan usaha setiap bulan; 

• Mengikuti    pameran    kewirausahaan  yang   diselenggarakan UPT. 

Kewirausahaan; 

• Melampirkan CV terbaru; 

• Menyerahkan fotokopi buku rekening Bank BNI 46; 

• Membuat laporan kemajuan; 

• Membuat laporan akhir; 

• Membuat laporan keuangan.
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V. FORMAT DAN STRUKTUR PROPOSAL 

 

A. Format Kulit Muka PIPM 

 

(Ukuran A-4) Kover sambung warna sesuai bidang*) 

 

 

 

 
 

 

Proposal  

Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa 

Judul Program 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Bidang Usaha : …………………………………………………..*) 

 

 

Disusun oleh: 

Ketua   : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 1  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 2  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 3  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 4  : ............................................, NIM ……………… 

    

    

 

 

 

 

 

 

Fakultas ……………………….. 

Universitas Syiah Kuala 

Tahun 2019

*) Pilih salah satu dari 5 bidang dibawah ini: 

1. Wirausaha Industri, Perdagangan & Jasa (Cover warna hijau) 

2. Wirausaha Boga (Cover warna biru) 

3. Wirausaha Kreatif (Cover warna merah) 

4. Wirausaha Teknologi (Cover warna kuning) 

5. Wirausaha Sosial (Cover warna putih) 
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Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan adalah 10 (sepuluh) halaman dihitung mulai 

Pendahuluan sampai Jadwal Kegiatan (tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Daftar Isi, Daftar 

Gambar, Biodata Pengusul). 

Seluruh Proposal disimpan dalam satu file PDF dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi 

nama Proposal_Nama_Ketua_NIM_PIPM_2019.pdf, kemudian diemailkan kepada 

kewirausahaan@unsyiah.ac.id dengan subjek “PIPM 2019” dan Hard copy dikumpulkan  ke 

UPT Kewirausahaan. 

 

B. Sistematika Proposal Kegiatan 

Huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15, ukuran kertas A4, margin kiri 4cm sisanya 

3cm, halaman sampul sampai daftar isi/tabel/gambar diberi nomor halaman dengan huruf 

romawi (i, ii, iii,… dst) yang diletakkan di sudut kanan bawah. Sedangkan halaman untuk 

pendahuluan sampai lampiran diberi halaman dengan angka arab (1, 2, 3, … dst) yang 

diletakkan pada sudut kanan atas 

 

Format penulisan : 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Halaman Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program  

Daftar isi 

 

Bab 1 Pendahuluan 

Uraikan latar belakang, alasan yang mendasari, dan urgensi (keutamaan) kegiatan 

kewirausahaan yang diusulkan serta proses pengidentifikasian peluang usaha termasuk 

uraian tentang persoalan masyarakat usaha dan kelayakan usaha tersebut. Selain itu 

tunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Luaran 

dan manfaat kegiatan yang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga harus 

disajikan dalam bab ini 

 

Bab 2. Gambaran Umum Rencana Usaha 

Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan menciptakan 

kegiatan usaha. Gambaran mengenai potensi sumberdaya dan peluang pasar termasuk 

Analisa ekonomi usaha yang direncanakan disajikan secara singkat untuk menunjukkan 

kelayakan usaha.  Gambaran usaha yang direncanakan harus menjanjikan perolehan profit 

untuk menjamin peluang keberlanjutan usaha setelah kegiatan selesai dilaksanakan 

 

Bab 3. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik, cara atau tahapan pekerjaan dalam 

menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program 

 

Bab 4 Biaya dan Jadwal Kegiatan 

4.1 Anggaran Biaya 

Format Ringkasan Anggaran Biaya Tanot 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

 Peralatan Penunjang  

 Bahan  Habis Pakai  

 Pejalanan  

 Lain-lain : administrasi, publikasi, laporan, 

pameran, dll 
 

 Jumlah  

mailto:kewirausahaan@unsyiah.ac.id
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4.2 Jadwal Kegiatan  

Kegiatan dilakukan 3-5 bulan 

Format  Jadwal Kegiatan 

No. Jenis Kegiatan Bulan 

1 Kegiatan 1 1  2 3 4 5 

2 ...      

3 Kegiatan n      

 

Daftar Pustaka 

Lampiran-lampiran 

Lampiran 1. Biodata 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

Lampiran 3. Surat Pernyataan  
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C. Format Halaman Pengesahan 
Pengesahan Proposal Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa 

 

1. Judul Kegiatan   : 

2. Bidang Usaha   : 

3. Pengusul 

a. Nama   : 

b. Nim   : 

c. Jurusan/Prodi  : 

d. Alamat rumah  : 

e. No. HP   : 

f. Alamat Email  : 

4. Dosen Pendamping   

a. Nama   : 

b. NIP/NIDN   : 

c. No. HP   : 

5. Biaya yang diusulkan  : 

 

 

 

Banda Aceh,           2019 

Menyetujui, 

Dosen Pendamping,      Pengusul, 

 

 

 

 

 

 

(_________________________)     (_________________________) 

 

 

 

 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

dan Alumni atau Kepala Prodi/ 

Kepala Jurusan , 

 

 

 

 

 

 

(_________________________) 

 

  

Tanda Tangan Basah Tanda Tangan Basah 

Tanda Tangan Basah 
dan Cap stempel 
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D. Format Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI 

PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK MAHASISWA (PIPM) 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2019 

 

 

Nama  : ………………………………………………………………….. 

NIM   : …………………………………………………………………..  

Program Studi : ………………………… Fakultas ……………………………...  

Nomor HP  : …………………………………………………………………..  

E-Mail  : …………………………………………………………………..  

Alamat Rumah : ………………………………………………………………….. 

Judul Usulan  :…………………………………………………………………...  

Bidang Usaha   : 1.  Wirausaha Industri, Perdagangan & Jasa 
2. Wirausaha Boga 

3. Wirausaha Kreatif 

4. Wirausaha Teknologi 
5. Wirausaha Sosial 

Usaha sudah dimulai/belum : Sudah/belum (coret yang tidak sesuai)  

Kalau sudah sejak kapan : bulan ................... tahun ............... 

Berapa orang jumlah yang terlibat : .................. 

 

Bersama ini saya menyatakan bahwa bersedia mengikuti Program Kewirausahaan 

Mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu: 

a. Mengikuti seleksi; 
b. Menyusun rencana bisnis; 

c. Mendirikan dan atau menjalankan usaha; 

d. Mengimplementasikan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan kontrak; 

e. Membuat laporan regular mengenai perkembangan usaha setiap bulan; 

f. Mengikuti pelatihan, workshop, dan pameran bersama yang akan diselenggarakan 

oleh Panitia Pelaksana Implementasi Program Kewirausahaan Mahasiswa 2018; 

g. Mengikuti/mengusulkan proposal Program Kewirausahaan Mahasiswa. 

h. Mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh panitia PMW. 

 

Banda Aceh,………………….2019 

 

 

 

 

 

Nama : ………………… 

NIM : ………………….. 
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E. Format Surat Pernyataan tidak Sedang/akan KKN/Magang 

 

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG/AKAN MENGIKUTI KKN / 

MAGANG ATAU KERJA PRAKTEK SELAMA PROGRAM 

PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK MAHASISWA (PIPM) 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2019 

 

 

Nama  : ………………………………………………………………….. 

NIM   : …………………………………………………………………..  

Program Studi : ………………………… Fakultas ……………………………...  

Nomor HP  : …………………………………………………………………..  

E-Mail  : …………………………………………………………………..  

 

Bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak/akan magang/KKN/KP atau kegiatan 

apapun yang mengharuskan saya keluar atau tidak berada di Banda Aceh dalam waktu 

lama selama Program PIPM berlansung jika tim saya dinyatakan lulus dan berhak 

mendapatkan pendanaan 

 

 

Banda Aceh,………………….2019 

 

 

        Materai 6.000 

 

 

Nama : ………………… 

NIM : ………………….. 
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F. Format Biodata 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 
A. Identitas Diri 

a) Nama : …………………………………………. 

b) Jenis kelamin 

c) Program Studi 

d) NIM : …………………………………………. 

e) Tempat tanggal lahir : ……………………………………….... 

f) E-Mail : …………………………………………. 

g) Telpon/HP : …………………………………………. 

 

B. Riwayat Pendidikan 

No. SD SM

P 

SM

A Nama Institusi    

Jurusan    

Tahun Masuk-lulus    

 

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

D. Penghargaan dalam 5 tahun terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

    

    

    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Proposal PIPM 

 

Banda Aceh, ................ 

 

Penyusun, 

 

 

 

Nama : ................................... 
 

 
 

Foto 3x4 
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G. Format Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 

1. Peralatan Penunjang 

 

Materi

al 

Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Rp 

Kegiatan Penunjang 1     

Kegiatan Penunjang 2     

     

Kegiatan Penunjang n     

SUB TOTAL (Rp)  

 

 

2. Bahan Habis Pakai 

 

Materi

al 

Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Rp 

Material 1     

Material 2     

     

Material n     

SUB TOTAL (Rp)  

 

 

3. Perjalanan 

Materi
al 

Justifikasi 
Perjalanan 

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Rp 

Perjalanan ke tempat.kota 1     

....     

     

Perjalanan ke tempat.kota n     

SUB TOTAL (Rp)  

 

 

4. Lain-lain 

Materi

al 

Justifikasi Kuantitas Harga Satuan Jumlah Rp 

Sebutkan     

....     

     

Sebutkan n     

SUB TOTAL (Rp)  

TOTAL Rp (1 + 2 +3 +4)  
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H. Penilaian  

 

• Kriteria Penilaian Proposal dan Pembobotan 

No. Kriteria Bobot 

(%) 
Skor Nilai (bobot x 

skor 1 Kreatifitas: Gagasan unik dan 

bermanfaat 

20   

 Keunggulan produk/jasa 5   

2 Peluang pasar 20   

3 Potensi Program : Potensi Perolehan 

Profit 

20   

 Potensi keberlanjutan usaha 25   

4 Penjadwalan Kegiatan dan Personalia: 

Lengkap, Jelas, Waktu dan 

Personalianya sesuai 

5   

5 Penyusunan Anggaran Biaya : lengkap, 

Rinci, Wajar dan Jelas Peruntukannya 

5   

 Total 100   
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VI. FORMAT DAN STRUKTUR LAPORAN KEMAJUAN 

 
A. Format Kulit Muka Laporan Kemajuan PIPM 

 

(Ukuran A-4) Kover sambung warna sesuai bidang*) 

 

 

 

 
 

 

Laporan Kemajuan 

Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa 

Judul Program 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Bidang Usaha : …………………………………………………..*) 

 

Disusun oleh: 

Ketua   : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 1  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 2  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 3  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 4  : ............................................, NIM ………………    

 

 

 

 

 

 

Fakultas ……………………….. 

Universitas Syiah Kuala 

Tahun 2019

*) Pilih salah satu dari 5 bidang dibawah ini: 

1. Wirausaha Industri, Perdagangan & Jasa (Cover warna hijau) 

2. Wirausaha Boga (Cover warna biru) 

3. Wirausaha Kreatif (Cover warna merah) 

4. Wirausaha Teknologi (Cover warna kuning) 

5. Wirausaha Sosial (Cover warna putih) 
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Laporan disimpan dalam satu file PDF dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama 

LapKMJ_Nama_Ketua_NIM_PIPM2019.pdf, kemudian diemailkan kepada 

kewirausahaan@unsyiah.ac.id dengan subjek “Laporan Kemajuan PIPM 2019 Unsyiah” 

dan Hard copy dikumpulkan  ke UPT Kewirausahaan. 

 

B. Sistematika Laporan Kemajuan 

Huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm sisanya 

3cm, halaman sampul sampai daftar isi/tabel/gambar diberi nomer halaman dengan huruf 

romawi (i, ii, iii,… dst) yang diletakkan di sudut kanan bawah. Sedangkan halaman untuk 

pendahuluan sampai lampiran diberi halaman dengan angka arab (1, 2, 3, … dst) yang 

diletakkan pada sudut kanan atas 

Format penulisan : 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Daftar isi 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 2. Target Usaha  

Bab 3. Metode Pelaksanaan 

Bab 4. Hasil Yang dicapai 

Bab 5. Kendala dan Permasalahan  

Bab 6. Potensi Hasil 

Bab 7. Rencana Tahapan Berikutnya 

LAMPIRAN 

- Penggunaan Dana 

- Bukti-bukti pendukung kegiatan  

  

mailto:kewirausahaan@unsyiah.ac.id
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C. Format Halaman Pengesahan 
Pengesahan Laporan Kemajuan Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa 

 

1. Judul Kegiatan   : 

2. Bidang Usaha   : 

3. Penerima PIPM 

a. Nama   : 

b. Nim   : 

c. Jurusan/Prodi  : 

d. Alamat rumah  : 

e. No. HP   : 

f. Alamat Email  : 

4. Dosen Pendamping   

a. Nama   : 

b. NIP/NIDN   : 

c. No. HP   : 

5. Biaya Kegiatan Total  : 

 

 

 

Banda Aceh,           2019 

Menyetujui, 

Dosen Pendamping,      Nama Ketua, 

 

 

 

 

 

 

(_________________________)     (_________________________) 

 

 

 

 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

dan Alumni atau Kepala Prodi/ 

Kepala Jurusan , 

 

 

 

 

 

 

(_________________________) 

 

  

Tanda Tangan Basah Tanda Tangan Basah 

Tanda Tangan Basah 
dan Cap stempel 
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VII. FORMAT DAN STRUKTUR LAPORAN AKHIR 

 
A. Format Kulit Muka Laporan Akhir PIPM 

 

(Ukuran A-4) Cover sambung warna sesuai bidang*) 

 

 

 

 
 

 

Laporan Akhir 

Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa 

Judul Program 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Bidang Usaha : …………………………………………………..*) 

 

 

 

Ketua   : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 1  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 2  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 3  : ............................................, NIM ……………… 

Anggota 4  : ............................................, NIM ………………    

 

 

 

 

 

 

Fakultas ……………………….. 

Universitas Syiah Kuala 

Tahun 2019

*) Pilih salah satu dari 5 bidang dibawah ini: 

1. Wirausaha Industri, Perdagangan & Jasa (Cover warna hijau) 

2. Wirausaha Boga (Cover warna biru) 

3. Wirausaha Kreatif (Cover warna merah) 

4. Wirausaha Teknologi (Cover warna kuning) 

5. Wirausaha Sosial (Cover warna putih) 
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Laporan disimpan dalam satu file PDF dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama 

LapAKH_Nama_Ketua_NIM_PIPM2019.pdf, kemudian diemailkan kepada 

kewirausahaan@unsyiah.ac.id dengan subjek “Laporan Akhir PIPM 2019 Unsyiah” dan 

Hard copy dikumpulkan  ke UPT Kewirausahaan. 

 

B. Sistematika Laporan Akhir 

Huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm sisanya 

3cm, halaman sampul sampai daftar isi/tabel/gambar diberi nomer halaman dengan huruf 

romawi (i, ii, iii,… dst) yang diletakkan di sudut kanan bawah. Sedangkan halaman untuk 

pendahuluan sampai lampiran diberi halaman dengan angka arab (1, 2, 3, … dst) yang 

diletakkan pada sudut kanan atas 

Format penulisan : 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Daftar isi 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 2. Target Usaha  

Bab 3. Metode Pelaksanaan 

Bab 4. Hasil yang Dicapai 

Bab 5. Kesimpulan  

 

LAMPIRAN 

- Penggunaan Dana 

- Bukti-bukti pendukung kegiatan  

  

mailto:kewirausahaan@unsyiah.ac.id
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C. Format Halaman Pengesahan 
Pengesahan Laporan Kemajuan Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa 

 

1. Judul Kegiatan   : 

2. Bidang Usaha   : 

3. Penerima PIPM 

g. Nama   : 

h. Nim   : 

i. Jurusan/Prodi  : 

j. Alamat rumah  : 

k. No. HP   : 

l. Alamat Email  : 

4. Dosen Pendamping   

d. Nama   : 

e. NIP/NIDN   : 

f. No. HP   : 

5. Biaya Kegiatan Total  : 

 

 

 

Banda Aceh,           2019 

Menyetujui, 

Dosen Pendamping,      Nama Ketua, 

 

 

 

 

 

 

(_________________________)        (_________________________) 

 

 

 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

dan Alumni atau Kepala Prodi/ 

Kepala Jurusan , 

 

 

 

 

 

 

(_________________________) 

 

  

Tanda Tangan Basah Tanda Tangan Basah 

Tanda Tangan Basah 
dan Cap stempel 
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VIII. FORMAT DAN STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN 

 
A. Format Kulit Muka Laporan Keuangan PIPM 

 

(Ukuran A-4) Kover sambung warna sesuai bidang*) 

 

 

 

 
 

 

Laporan Keuangan 

Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa 

Judul Program 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Bidang Usaha : …………………………………………………..*) 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

                       ............................................, NIM ……………… 

    

 

 

 

 

 

 

Fakultas ……………………….. 

Universitas Syiah Kuala 

Tahun 2019

*) Pilih salah satu dari 5 bidang dibawah ini: 

6. Wirausaha Industri, Perdagangan & Jasa (Cover warna hijau) 

7. Wirausaha Boga (Cover warna biru) 

8. Wirausaha Kreatif (Cover warna merah) 

9. Wirausaha Teknologi (Cover warna kuning) 

10. Wirausaha Sosial (Cover warna putih) 
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LAPORAN KEUANGAN PIPM TAHUN 2019 

Kegiatan  : Program Pengembangan Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) 

 

Judul Kegiatan  : 
 

    
Nomor Urut SK  :     
Nilai Kontrak  :     
Realisasi 
Penerimaan      

 Jumlah  : Rp. 0,-    
Realisasi Belanja  : Rp. 0,-    
Sisa/Saldo Dana  : Rp. 0,-    

        
Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pelaksana, menyatakan saya bertanggungjawab secara formal 
dan material serta atas kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran belanja-belanja ini dengan 
perincian sebagai berikut : 
        

No. Tanggal Uraian No. Bukti Penerima Jumlah (Rp) 

01           

02           

03           

04               

05               

06               

07               

08               

09           

JUMLAH                        -  

        

Bukti-bukti pengeluaran anggaran di atas disimpan oleh UPT Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala untuk 
kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

        

      Banda Aceh, tanggal 

      Ketua Pelaksana,  

        

        

        

        

        

      Nama  

      Nim  

        



24  

IX. SKEMA PEMBIAYAAN 
 

 

A. Komponen Biaya 
 

1. Bantuan modal usaha untuk memulai bisnis (start-up business) (sekurang- kurangnya 

70%). Besarnya dana tergantung pada jenis usaha dan rencana bisnis yang diajukan 

mahasiswa. 

 

 

B. Modal Usaha 
 

1. Bantuan modal usaha sebesar maksimum Rp 8.500.000,00 (delapan juta rupiah) yang 

akan dipergunakan untuk modal usaha awal (start-up) para mahasiswa 

2. Bantuan modal usaha disesuaikan dengan kebutuhan usaha. 

3. Setiap peserta hanya diperbolehkan menerima modal usaha sebanyak 1 (satu) kali. 

Penambahan modal pada tahun berikutnya dimungkinkan apabila terdapat rencana bisnis 

yang diusulkan oleh peserta/mahasiswa yang berbeda yang diajukan untuk 

pengembangan bisnis yang telah ada/berjalan. 

4. Untuk menunjang keberlanjutan program dan modal kerja yang telah diberikan, maka 

setiap bulan mahasiswa wajib melaporkan kegiatan usahanya secara singkat yang 

meliputi penggunaan dana, proses produksi dan atau hasil penjualan. Kemudian pada 

bulan ke-5 mahasiswa peserta program melaporkan perkembangan usahanya secara 

lebih terperinci kepada Universitas Syiah Kuala.  
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X. PIHAK YANG TERLIBAT DAN PERANNYA 

 

 
Dalam program ini terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat secara aktif dengan peran dan 

tugas sebagai berikut: 

 

A. Universitas Syiah Kuala 
 

Berperan sebagai penyelenggara dan melakasanakan tugas: 

1. Sosialisasi program kepada mahasiswa dan pengusaha UKM 

2. Identifikasi dan seleksi mahasiswa dan pengusaha UKM 

3. Kegiatan pembekalan kewirausahaan 

4. Kegiatan mentoring, monitoring dan evaluasi program 

5. Pelaporan kegiatan 

 

B. Mahasiswa 
 

Sebagai peserta, mahasiswa wajib: 

1. Mengikuti seleksi 

2. Mengikuti pembekalan 

3. Menyusun rencana bisnis 

4. Mendirikan dan menjalankan usaha 

5. Menandatangani perjanjian dengan perguruan tinggi pelaksana untuk 

memberikan bantuan modal kerja bagi mahasiswa PMW selanjutnya 

6. Membuat laporan reguler mengenai perkembangan usaha 

 

C. Dosen/Mentor 
 

Dosen bertindak sebagai mentor dan atau pendamping, melakukan: 

1. Pendampingan dan atau bimbingan 

2. Mediasi antara UKM dan mahasiswa 

3. Mentoring, monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa 

4. Pelayanan konsultasi pada mahasiswa 

 

D. Pengusaha (UKM) 
 

1. Melakukan bimbingan dan pendampingan usaha secara praktis 

2. Memberikan saran-saran pengembangan usaha 

3. Fasilitasi lainnya 
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XI. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM 

 
Keberhasilan program dapat dilihat tercapai-tidaknya tujuan program yang 

terdiri dari 

1. Mahasiswa yang terlibat dan unit bisnis yang berhasil dikembangkan; 

2. Terbentuk dan berkembangnya model pendidikan kewirausahaan di perguruan 

tinggi;  dan 

3. Terbentuk dan berkembangnya kelembagaan pengelola kewirausahaan. 

 

 
A. Mahasiswa Wirausaha dan Unit Usaha 

 

1. Mahasiswa Wirausaha 

a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan mahasiswa 

b. Terbentuknya jejaring bisnis. 

2. Unit Usaha 

a. Meningkatnya  jangkauan pasar 

b. Terkendalinya kelancaran cash flow 

c. Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kerja 

d. Meningkatnya omzet dan asset 

e. Meningkatnya jumlah dan variasi inventori. 

 

B. Model Pendidikan Kewirausahaan 
 

1. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan 

2. Keterlibatan berbagai pihak yang relevan dan mendukung dalam pelaksanaan 

program 

 

C. Lembaga Pengelola Kewirausahaan Perguruan Tinggi 
 

1. Jumlah mahasiswa yang terlibat 

2. Jumlah mahasiswa yang memulai bisnis (business start-up) 

3. Jumlah unit bisnis yang berhasil diciptakan dan dikelola oleh mahasiswa 

4. Keberlanjutan program kewirausahaan 

5. Jumlah pengusaha yang terlibat dan tingkat kepuasan mereka terhadap 

pelaksanaan PIPM 

6. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana 

7. Eksistensi lembaga pengelola kewirausahaan 

 


