R BELAKG
1. LATAR BELAKANG
Politeknik Akamigas Palembang melakukan sosialisasi kepada para
mahasiswa, sivita akademika dan UKM mitra yang bertujuan untuk melakukan
indentifikasi dan seleksi mahasiswa, pembekalan kewirausahaan, penyusunan
rencana bisnis seperti yang direncanakan dalam proposal yang dibuat.
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program
dalam sistem pembelajaran/pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Dengan
demikian, PMW diharapkan dapat terintegrasi dan disinergikan dengan programprogram kewirausahaan yang telah ada seperti; Kuliah Kewirausahaan, Program
Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K), Wirausaha Muda Mandiri,
Program Magang dan program kewirausahaan lainnya.
Menurut Direktur Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Ikopin (PIBI),
Indra Fahmi, pada Seminar Berbisnis Sejak Mahasiswa, Why Not? Semakin dini
memulai wirausaha akan semakin baik. "Kenapa harus sejak mahasiswa untuk
berwirausaha? Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang akan mendapatkan
pekerjaan layak. Jumlah lapangan kerja formal terbatas. Oleh karena itu,
mahasiswa harus menyiapkan masa depannya sejak dini, agar mampu bersaing
dan tidak menambah deretan jumlah pengangguran terdidik di negeri ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2017 jumlah
pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,04 juta orang, naik 10 ribu orang
year on year (yoy). Jumlah TPT tersebut mencapai 5,5% angkatan kerja. Padahal,
menurut Indra, idealnya TPT sebuah negara hanya 3%. Sementara jika dirinci
berdasarkan pendidikan, sebanyak 5,18% TPT adalah mereka yang berpendidikan
sarjana. Angka tersebut terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
di mana pada 2016 tercatat sebesar 4,98% dan 2015 sebanyak 4,87%.

Sekarang pertanyaannya, kenapa harus berwirausaha? Selain karena
banyak karakter positif yang bisa diperoleh mahasiswa, dengan berwirausaha
mereka juga bisa membantu membuka lapangan kerja. Bisnisnya juga bisa
diwariskan," tuturnya.
Oleh karena itu, ia menghimbau agar mahasiswa harus berani keluar dari
zona nyaman, berani mengambil risiko, dan tampil beda dengan manjajal dunia
usaha. Ia mengatakan, menjadi wirausaha tidak butuh bakat dan pengalaman,
hanya kemauan untuk belajar dan ketekunan dalam menjalankan usaha. "Memang
banyak ketakutan yang dihadapi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya saat
akan menjajal wirausaha. Mulai dari persoalan modal hingga kesiapan mental.
Tidak ada persoalan yanh tidak ada solusinya. Selalu ada jalan selama ada
keinginan," tutur Indra. Pada tahun 2019 ini PMW diperuntukan untuk mahasiswa
yang baru mengajukan dan belum pernah menerima bantuan (pemula) yang akan
memulai semua usaha dan mahasiswa yang telah memiliki usaha untuk siap
dikembangkan, Akan dibina, diberikan bantuan dana, pendampingan dan
pelatihan-.
Ciri-ciri seorang wirausaha meliputi:
1. Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungan
nya;
2. Berperilaku pemimpin;
3. Memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan dan dorongan berprestasi;
4. Kreatif dan inovatif;
5. Mampu bekerja keras;
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
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan ini antara lain:
a. Menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa;
b. Membangun softskill atau karakter wirausaha;
c. Membangun sikap mental wirausaha yakni percaya diri, bekerja keras,
inovatif, berani mengambil resiko dengan perhitungan, memiliki kemampuan
empati dan keterampilan sosial;
d. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan para mahasiswa agar memiliki
kemampuan atau keberanian untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis,
dan kreatifitas untuk menciptakan sesuatu yang baru;
e. Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi;
f. Menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
g. Membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis, khususnya antara
wirausaha pemula dan pengusaha yang sudah mapan.
Tahapan kegiatan program mahasiswa wirausaha meliputi
(1) Persiapan,
(2) Sosiaisasi Program Mahasiswa Wirausaha
(3) Pendaftaran, Seleksi Administrasi,
(4) Seleksi Presentasi Proposal & Wawancara,
(5) Penetapan & Pemberian Modal Usaha,
(6) Pendidikan & Pelatihan Usaha,
(7) Monitoring dan Evaluasi, dan
(8) Pelaporan Akhir. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini:

Kriteria dan persyaratan pengusul PMW PAP sebagai berikut:
1. Peserta PMW adalah mahasiswa PAP yang sedang aktif dan terdaftar
mengikuti program pendidikan Jenjang Diploma III (D3) yang saat ini
berada di semester I, III & IV.
2. Peserta Program Mahasiswa Wirausaha adalah mahasiswa yang belum
memiliki usaha dan yang telah memiliki usaha untuk dikembangkan.
3. Program Wirausaha Mahasiswa dapat diikuti oleh kelompok atau individu.
4. Jika membentuk kelompok anggota kelompok pengusul berjumlah maksimum 3
orang.
5. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh
disingkat
6. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari Jurusan/Program Studi
yang sama ataupun berbeda dan bisa juga dari semester berbeda.
7. Bersedia untuk :
a. Mengikuti seleksi yang meliputi aspek minat, motivasi berwirausaha,
kelayakan usaha, dan soft skills.
b. Mengikuti pelatihan motivasi wirausaha dan rencana bisnis
c. Mendirikan dan atau menjalankan usaha yang direncanakan dalam proposal.
d. Membuat laporan yang terdiri atas laporan perkembangan usaha dan
laporan akhir setelah Monitoring dan Evaluasi
e. Monitoring dan Evaluasi dilakukan sekitar bulan September-Oktober 2020.
TAHAPAN PROGRAM

Usaha yang diajukan memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Usaha yang dijalankan bukan merupakan cabang, bukan usaha berbentuk
waralaba dan/atau bukan usaha berbentuk Multi Level Marketing (MLM) dari
perusahaan milik orang/pihak lain.
2. Jenis usaha sebaiknya termasuk katagori ekonomi kreatif,
khususnya dalam bidang kuliner,Teknologi dan Jasa, Fashion.
3. Jenis usaha sebaiknya mengandung keunikan dibandingkan dengan produk
atau jasa yang telah ada di pasar sebelumnnya. Unik tidak berarti berbeda
sepenuhnya, namun ada nilai tambah atau pembeda dibanding produk atau
jasa sejenis dari aspek-aspek tertentu seperti kemasan, bentuk, rasa, warna
dan/atau sistem/konsep produksi,harga, manajemen dan pemasarannya.
4. Projek usaha dapat berupa usaha baru (belum dilaksanakan), namun akan
lebih dihargai berupa pengembangan dari usaha yang dijalankan sendiri
sebelumnya. Bagi pengusul yang memiliki pengalaman berwirausaha dan
atau sedang menjalan usaha, bukti-bukti seperti foto sebaiknya dilampirkan
pada berkas pendaftaran dan contoh produk/jasanya dibawa pada saat
audiensi.
5. Projek usaha harus layak dari banyak aspek bisnis, termasuk layak untuk
dikembangkan dengan dana.
Tahapan pengusulan proposal diawali dengan penyiapan proposal PMW
oleh mahasiswa bias dalam bentuk perorangan maupun dalam kelompok. Pada
tahap ini akan dilakukan seleksi internal untuk memilih proposal yang layak
untuk diajukan ke Pusat Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan PAP.
Adapun sistematika pengajuan proposal PMW sebagai berikut :

1. Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap proposal
adalah 10 halaman dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Jadwal
Kegiatan (tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, Daftar
Isi, Ringkasan, Daftar Gambar, Biodata pengusul.
2. Proposal mengacu kepada panduan PMW yang bisa diakses situs Ppik@pap.ac.id
3. Seluruh peserta wajib mengirimkan soft copy atau file proposal ke email :
ppik@pap.ac.id
4. Seluruh peserta wajib menyerahkan harcopy Proposal PMW rangkap 1, dijilid
rapi dikirimkan ke Bagian Bidang Kerjasama (Ibu Indah Pratiwi.S.T.,M.T)
sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Setiap tim peserta Pmw yang dinyatakan lolos seleksi segera
melaksanakan kegiatannya. Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan
Pmw, Tim Ppik melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring dan
evaluasi (monev). Tim Pemonev ditetapkan oleh Ppik dengan tugas pokok
melakukan monev atas laporan maupun melalui tinjauan lapangan. Setelah
melakukan monev, Tim Pemonev akan memberikan penilaian. Hasil penilaian
monev ini akan digunakan sebagai salah satu bagian atau dasar dalam
Pencairan Dana Tahap II.
Setiap peserta Program Mahasiswa Wirausaha Wajib membuat laporan
kemajuan dan laporan akhir kegiatan secara tertulis dan mengirikan
hardcopy dan Soft Copy laporan kemajuan dan laporan akhir usaha melalui
PPIK PAP.

Lampiran 1. Format Proposal
1. Halaman muka

PROPOSAL USAHA
PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA
TULISKAN JUDUL USAHA

Disusun oleh :
Nama Mhs
1.
2.
3.

P

NIM

Jabatan
Ketua
Anggota
Anggota

Smt Kelas
Prodi

PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
TAHUN 2019

2. Lembar Pengesahan
LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL USAHA PROGRAM WIRAUSAHA MAHASISWA
1. Judul Usaha
2. Ketua Pelaksana Kegiatan
a. Nama Lengkap
b. NIM
c. Program Studi
d. Jurusan
e. Alamat Rumah
f. No Hp
g. Alamat email
3. Anggota Pelaksana Kegiatan

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Orang

Palembang, Desember 2019
Ketua Tim Pelaksana

(Nama Lengkap)
NIM.

3. Sistematika Usulan Program Mahasiswa Wirausaha
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

A. DESKRIPSI USAHA

1

B. PRODUK/JASA

2

C. PEMASARAN

3

D. MANAJEMEN DAN ORGANISASI

4

E. PERMODALAN

5

F. KEUANGAN DAN RENCANA PENDANAAN

6

DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN

7

JUSTIFIKASI ANGGARAN

8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA

9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

10

DAFTAR TABEL
No Tabel

Nama Tabel

Halaman

1

Tabel A

1

2

Tabel B

2

3

Tabel C

3

4

Tabel D

4

DAFTAR GAMBAR
No Tabel

Nama Gambar

Halaman

1

Tabel A

1

2

Tabel B

2

3

Tabel C

3

4

Tabel D

4

RINGKASAN
Uraian singkat mengenai usaha yang sedang dan akan dijalankan, maksimum satu halaman.

ISI PROPOSAL USAHA

A. DESKRIPSI USAHA
Uraian mengenai latar belakang, bentuk, jenis usaha dan sejak kapan usaha
tersebut dijalankan (bagi yang sudah berjalan usahanya). Rencana usaha (bagi
yang baru memulai usaha).

Uraian Bahan baku/sumber
Uraian Proses
produksi/operasional
Uraian Mitra usaha

B. PRODUK/JASA
Uraian Brand/Merek/Logo, tagline yang menggambarkan
rencana bisnis anda Uraian mengenai keunggulan
produk/jasa dan potensi pengembangannya
Uraian Inovasi dan Kreatifitas dari produk/jasa bisnis anda

C. PEMASARAN
Uraian mengenai analisis pasar yang
akan dilakukan Uraian Jangkauan
Pasar
Uraian Strategi pemasaran (segementasi, targeting dan
posisioning bisnis Anda) Jelaskan taktik pemasaran anda
(diferensiasi, marketing mix bisnis anda)
Jelaskan marketing value anda (memelihara citra, service dan proses bisnis Anda)

D. MANAJEMEN DAN ORGANISASI

Uraian mengenai pengelolaan usaha dan pembagian tugas dalam tim

E. PERMODALAN

Uraian mengenai besaran dan sumber permodalan yang sudah dimiliki

F. KEUANGAN DAN RENCANA PENDANAAN
Uraikan Kondisi keuangan saat ini dan rencana
pendanaan kedepan Uraikan Cash flow
Uraikan Pertumbuhan dan keuntungan rata-rata per bulan

JADWAL RENCANA KEGIATAN
PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA

NO

JENIS KEGIATAN

BULAN
1

1

Kegiatan 1

2

Kegiatan 2

3

Kegiatan 3

4

Kegiatan 4

5

Kegiatan 5

2

3

4

JUSTIFIKASI ANGGARAN
PROGRAM MAHASISWA WIRASUAHA

1. Peralatan dan investasi

Material

Justifikasi

Kuantitas

Pemakaian
Peralatan penunjang 1
Peralatan penunjang 1
SUB TOTAL (Rp)

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

(Rp)

5

2. Biaya Operasional
a. Biaya Tetap

Material

Justifikasi

Kuantitas

Pemakaian

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

(Rp)

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

(Rp)

Komponen 1
Komponen 2
SUB TOTAL (Rp)
b.

Biaya Variabel
Material

Justifikasi

Kuantitas

Pemakaian
Komponen 1
Komponen 2
SUB TOTAL (Rp)

Daftar Riwayat Hidup
(dibuat untuk ketua dan setiap anggota dari PMW yang diusulkan)

1.

Nama

:

Photo

2.

NIM

:

4x6

3.

Tempat dan tanggal lahir

:

4.

Jenis kelamin

:

5.

Jurusan/Program Studi

:

6.

Semester

:

7.

Alamat Rumah Asal

:

Telpon

:

Alamat Rumah di Banjarmasin

:

Telpon

:

HP

:

8.

1. Pendidikan Formal
No

Jenjang Pendidikan

Nama

Kota

Tahun

Sekolah
1
2
3

2. Pendidikan Non Formal
No

1
2
3

Nama Lembaga

Lama

Pendidikan / Training/Course

(Bln/th
)

Tahun
Tempat/Kota

3. Pengalaman dan kegiatan kewirausahaan (Pendidikan dan Usaha)
1. ...........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
4. Penghargaan /Pengalaman Organisasi : 1.
.............................................................

2. .............................................................
5. Hal-hal yang perlu ditambahkan :
……………………………………………………………………………..
Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Palembang,

Desember 2019

TTD

( Nama lengkap )
NIM

Keterangan:
Dilampirkan Foto copy Sertifikat/jika ada.
Dilampirkan Transkrip nilai mulai semester satu sampai
saat pengajuan atau KHS Terakhir.
Bagi yang telah berpengalaman berwirausaha, lampirkan profil usaha yang didalamnya
terdapat alamat usaha yang jelas karena akan dilakukan kunjungan pada proses seleksi

5. Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti PMW

SURAT PERNYATAAN

Judul Kegiatan

:

Nama Mahasiswa

:

NIM

:

JURUSAN

:

Bersama ini saya menyataan bahwa bersedia mengikuti Program
Mahasiswa Kewirausahaan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu :
a.
b.

Mengikuti seleksi
Mengikuti pelatihan motivasi wirausaha dan rencana bisnis

c.

Melaksanakan kunjungan industri di UMKM yang ditentukan sebagai mitra

d.

Mendirikan dan atau menjalankan usaha yang direncanakan dalam proposal.

e.

Membuat laporan yang terdiri atas laporan perkembangan
usaha dan laporan akhir setelah Monitoring dan Evaluasi.

f.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sekitar bulan September-Oktober 2018.

g.

Mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh panitia PMW
termasuk workshop kewirausahaan

h.

Lokasi usaha terletak di Kota Banjarmasin/sekitarnya dan bila dikemudian
hari diketahui menyalahi aturan tersebut, bersedia dibatalkan.

(mengembalikan dana).
Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila tidak menjalankan bersedia
diberikan sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu tidak diproses lebih lanjut.

Palembang, Desember 2019

Materai
Rp 6.000,____________TTD________
Nama lengkap
NIM

6. Surat Kesediaan Sebagai Mitra Usaha PMW Politeknik Akamigas Palembang
2019
SURAT KESEDIAAN

Bersama ini kami
Nama

: ......................................................................

Nama Usaha

: ......................................................................

Jenis Usaha

: ......................................................................

Alamat

: ......................................................................

Menyatakan bahwa kami bersedia untuk menjadi pendamping dan mitra usaha sampai
dengan selesainya program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Poliban dari:

Judul Usaha

: ..........................................................................

Nama Ketua

: ..........................................................................

NIM

: .......................................................................

Program Studi

: .......................................................................

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk
digunakan sesuai kebutuhan.

Palembang, Desember 2019

____________TTD________
Nama lengkap
NIM

