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SALAM WIRAUSAHA MUDA MERDEKA 
 

Universitas Syiah Kuala melalui UPT Kewirausahaan 

terus berupaya mengembangkan dan memperbanyak 

jumlah mahasiswa berwirausaha. Pentingnya program 

mahasiswa berwirausaha pada suatu Perguruan Tinggi 

telah disadari oleh Universitas Syiah Kuala dan 

diwujudkan dengan adanya UPT Kewirausahaan yang 

terus mendorong pengembangan minat mahasiswa. 

Perlu program dan aksi lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat 

diimplementasikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di 

Universitas tecinta kita ini. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan 

Progam Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) dengan semangan Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka 2021. 

Program Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) merupakan program yang 

ditujukan kepada kelompok mahasiswa yang memerlukan stimulasi dana 

pengembangan untuk usaha dengan inovasi. 

Buku panduan ini disiapkan sebagai acuan penyelenggaran Program Inovasi 

Produk Mahasiswa tahun 2021 untuk seluruh Mahasiswa Universitas Syiah 

Kuala. Ayo perkaya idemu, kembangkan Inovasi dan raih kesuksesan. 

Mahasiswa berwirausaha, USK maju, Aceh maju, Indonesia Jaya. 

 

 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

 

Dr. Alfiansyah Yulinaur BC  
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I. Latar Belakang 
Tahun 2020 merupakan tahun dimana dunia sedang 

bertransformasi seiring dengan berbagai ketidakpastian global 

dari dampak pandemi Covid-19 yang memicu berbagai tekanan 

terhadap ekonomi semua negara. Pada tahun 2021 ini 

diharapkan perekonomian Indonesia mulai bergerak naik 

seiring dengan harapan pemulihan ekonomi pasca pandemi 

yang direncanakan Pemerintah. Tantangan terbesar saat ini 

adalah adanya beban 7,05 juta pengangguran, termasuk 

pengangguran terdidik berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konkrit agar 

jumlah pengangguran dapat ditekan melalui peningkatan 

jumlah wirausahawan di Indonesia. 

Berdasarkan data tahun 2019, peringkat wirausaha 

Indonesia menempati 94 dari 137 Negara, dengan jumlah 

mencapai 3,5 persen dari jumlah penduduk. Rasio ini masih 

lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 

5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen 

maupun AS yang 12 persen. Perguruan tinggi memiliki peran 

penting untuk mendorong dan meningkatkan jumlah wirausaha 

muda di Indonesia. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi itu 

harus disiapkan untuk menciptakan lapangan kerja bukan 

untuk sekedar meluluskan para pencari kerja. 

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z terkenal 

memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih melalui berbagai 

ide kreatif dan inovatif. Dalam berkontribusi serta berperan 

untuk ikut membangun perekonomian bangsa, para mahasiswa 

generasi milenial selama ini telah menelurkan berbagai 

entrepreneur muda yang sukses melalui berbagai usaha yang 

inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Beberapa 

usaha profesional yang muncul dari karya-karya kreatif dan 

inovatif para generasi millenial, seperti Startup, Content 
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Creator, berbagai macam produk makanan kekinian, jasa 

berbasis teknologi, dan masih banyak lagi. Semua ini merupakan 

bentuk usaha yang dilakukan para mahasiswa atau generasi 

milenial untuk mencapai kesuksesan dan perlu terus didukung 

dan dikembangkan. 

Dalam rangka mendorong munculnya wirausahawan 

muda di Universitas Syiah Kuala, UPT Kewirausahaan kembali 

menyelenggarakan Program Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM) 

Tahun 2021. Program PIPM diharapkan mampu mendukung 

visi-misi Universitas dalam mewujudkan kemandirian bangsa 

melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Program 

PIPM diharapkan juga dapat menghasilkan karya kreatif dan 

inovatif dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi 

mahasiswa setelah menyelesaikan studi. 

 

II. Tujuan 
1. Menumbuhkan karakter wirausaha; 

2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif dan inovatif; 

3. Membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan usaha 

dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk 

meningkatkan peluang keberhasilan usaha; dan 

4. Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM) 

 

III. Persyaratan 
Mahasiswa yang akan mengikuti PIPM Tahun 2021 harus 

memenuhi persyaratan berikut: 

1. Mahasiswa aktif (Program Sarjana dan Diploma) Universitas 

Syiah Kuala. 
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2. Pengusul adalah kelompok mahasiswa berjumlah minimal 5 

orang dan maksimal 10 orang. 

3. Terdiri dari minimal dua angkatan yang berbeda. 

4. Masih berstatus mahasiswa pada bulan Desember 2021. 

5. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan mengusul dua 

usulan, sebagai ketua+anggota atau anggota+anggota. 

Namun jika lolos lebih keduanya, maka salah satu anggota 

harus digantikan.   

6. Bersedia untuk: 

a. Mengajukan usulan melalui sistem secara daring. 

b. Bertanggung jawab terhadap usulan yang diajukan 

dan sanggup melaksanakan apa yang telah diajukan di 

usulan jika dinyatakan lolos. 

c. Bersedia mengikuti seleksi. 

d. Bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan 

pelatihan/seminar yang dilaksanakan UPT 

Kewirausahaan. 

e. Membuat laporan kemajuan (jika dinyatakan lolos). 

f. Membuat laporan akhir (jika dinyatakan lolos). 

g. Membuat laporan keuangan (jika dinyatakan lolos). 

 

IV. Manfaat 
Mahasiswa penerima bantuan PIPM 2021 akan 

mendapatkan berbagai manfaat dari mulai 

pelatihan/seminar kewirausahaan bersama praktisi dan 

narasumber, sampai bantuan pengembangan usaha dari 

Universitas Syiah Kuala dalam bentuk uang tunai 

maksimal 7 juta rupiah per satu usaha mahasiswa dengan 

rincian: 

a. Pencairan dana 80% setelah pengumuman seleksi. 

b. Pencairan dana 20% setelah penilaian kemajuan 

pelaksanan usaha. 
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https://pipm.unsyiah.ac.id 
 

 

V. Kategori 
Usulan usaha yang dapat diajukan pada program PIPM 

adalah usaha dengan kategori usaha sebagai berikut: 

a. Makanan dan minuman 

b. Jasa dan perdagangan 

c. Industri Kreatif 

d. Produksi/budidaya 

e. Teknologi 

 

VI. Mekanisme Pengajuan 
Pengajuan usulan dilakukan dengan mengisi form online 

secara lengkap serta melakukan upload dokumen dan 

bukti pendukung paling lambat 16 Juli 2021pada laman 

SIM-PIPM (https://pipm.unsyiah.ac.id) dengan ketentuan 

dapat dilihat pada laman SIM-PIPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pipm.unsyiah.ac.id/
https://pipm.unsyiah.ac.id/
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VII. Kriteria Penilaian Usulan Usaha 
Penilaian dilakukan berdasarkan kepada enam poin utama 

dalam usulan usaha mahasiswa, antara lain sebagai 

berikut: 

 
 
 
 

 

a. Gagasan dan 
Informasi Produk 

 
 
 
 

 

b. Sasaran Pelanggan 

 
 
 
 

 

c. Pemasaran 

 
 
 
 
 

d. Sumber Daya 

 
 
 
 

 

e. Keuangan  

 
 
 
 
 

 

f. File Pendukung 
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VIII. Penilaian Kemajuan Usaha 
Kemajuan pelaksanaan usaha akan dinilai berdasarkan 

laporan kemajuan yang dibuat oleh peserta PIPM. Pada 

tahapan ini dilakukan penilaian kemajuan pelaksanaan 

usaha untuk menentukan hasil akhir yang direncanakan. 

Laporan yang harus disampaikan oleh mahasiswa 

penerima bantuan pengembangan usaha: 

No. Laporan Konten 
1. Laporan 

Kemajuan 
Laporan Berisi: 

1. Produk  
2. Pelanggan 
3. Pemasaran 
4. Operasional 
5. Kendala 
6. Keuangan (Rincian 

pengguanaan dana, 
minimal 70% dari total 
dana yang sudah diterima) 

2. Laporan Akhir Laporan berisi: 
1. Profil Tim 
2. Deskripsi Usaha 
3. Produk 
4. Operasional Usaha 
5. Evaluasi Internal 
6. Foto Dokumentasi 

3.  Laporan 
Keuangan 

Laporan berisi: 
1. Rincian lengkap 

pengunaan dana (100%) 
2. Bukti Penggunaan dana 

(bon, kuitansi, dll) 
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Panduan untuk pengisian ke sistem, format lembar pengesahan, 

template surat rekognisi untuk konversi matakuliah, template 

laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan keuangan bisa 

diunduh di: 

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

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



