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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT., yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-nya kepada kita semua, sehingga pedoman pelaksanaan program kewirausahaan 

mahasiswa (PKM) pada direktorat kemahasiswaan dan pengembangan karir di universitas al 

azhar indonesia pada tahun 2019 telah dapat diselesaikan. Buku Pedoman Pelaksanaan 

Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM) akan dijadikan sumber acuan dalam pelaksanaan 

pkm  kepada mahasiswa dan yang diberi kewenangan untuk mengelola Program 

Kewirausahaan Mahasiswa (PKM). tujuan pembuatan buku pedoman ini, adalah agar pada saat 

pelaksanaan PKM mulai dari persiapan program sampai dengan pelaporan kegiatan dapat 

berlangsung dengan tertib, terarah, tepat waktu, efisien dan efektif. 

 

Pelaksanaan Program Kewirausahaan Mahasiswa Pada Direktorat Kemahasiswaan Dan Alumni 

Di Universitas Al Azhar Indonesia proses yang sudah dilakukan adalah melalui sosialisasi, 

pelatihan kewirausahaan dengan narasumber akademisi dan praktisi sampai dengan 

pelaksanaan program kunjungan industri di umkm, Pada tahun 2019 pelaksanaan PKM sampai 

pada tahap pemberian bantuan modal dalam bentuk start up bussines, pelaksanaan pemberian 

bantuan modal perlu dilakukan dengan teliti, transparan dan akuntabel, hal tersebut karena 

dana bantuan PKM bersifat bergulir dan tidak lagi dalam bentuk hibah murni. 

 

Khusus untuk pedoman pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa (PKM) tahun 2019 

disusun dengan tetap mengacu pada pelaksanaan program belmawa ristekdikti, namun kami 

menyadari sepenuhnya bahwa pedoman pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa 

(PKM) Pada Direktorat Kemahasiswaan Dan Pengembangan Karir Di Universitas Al Azhar 

Indonesia Tahun 2018 masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan 

masukan sangat kami harapkan demi perbaikan buku Pedoman ini, dan juga untuk peningkatan 

pelaksanaan PKM selanjutnya. 
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Akhir kata, Pedoman ini dibuat sebagai gambaran agar lebih komprehensif tentang berbagai 

kegiatan Program kewirausahaan Mahasiswa di Direktorat Kemahasiswaan Dan Pengembangan 

Karir serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan berbagai Program Kewirausahaan Mahasiswa 

sehingga lebih terstruktur dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

tinggi kepada semua pihak terutama tim yang telah membantu menyususn buku pedoman ini. 

 

Jakarta, 27 Maret 2019 

Direktur Kemahasiswaan Dan Alumni 

 

 

 

Andri Hadiansyah, M.PSi., Psikolog 
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1. Latar Belakang 

Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu program Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi ( DIKTI) yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri 

dan beberapa perguruan tinggi swasta yang terseleksi. Universitas Al Azhar Indonesia 

merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang mengikuti program tersebut dan menangkap 

fenomena wirausaha sebagai sebuah isu yang perlu digarap secara serius. 

Senada dengan tujuan Program Kewirausahaan Mahasiswa, Universitas Al Azhar Indonesia 

berkomitmen untuk meningkatkan semangat, bekal pengetahuan, ketrampilan, dan jiwa 

kewirausahaan kepada mahasiswa serta mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha 

yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas untuk mempercepat 

pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera. 

Pada tahun 2018 ini Program Kewirausahaan Mahasiswa mulai diselenggarakan sedikit 

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun sebelumnya pelaksanaan PKM 

murni mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh DIKTI, maka pada tahun ini 

pelaksanaan PKM merupakan integrasi dari berbagai kegiatan kewirausahaan yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Setelah peserta/kelompok 

usaha mengikuti berbagai kegiatan dan yang dinilai memenuhi syarat maka diberikan hibah 

modal usaha sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan. 

2. Tujuan Program 

Beberapa tujuan program kewirausahaan mahasiswa meliputi; 

2.1 Menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa 

2.2 Membangun Softskil atau karakter wirausaha 

2.3 Terciptanya sebuah pusat kewirausahaan yang handal dan berdaya saing baik ditingkat 

lokal maupun nasional 
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2.4 Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan 

memiliki konsep bisnis yang jelas untuk mempecepat pertumbuhan pembangunan 

ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera. 

2.5 Mendorong perkembangan dan pertumbuhan kelembagaan pengelola 

program  kewirausahaan di perguruan tinggi. 

2.6 Membantu program pemerintah dalam menumbuhkembangkan semangat dan jiwa 

kewirausahaan dikalangan mahasiswa. 

2.7 Melahirkan mahasiswa yang gemar berwirausaha sehingga mampu menjadi pengusaha 

suskses. 

2.8 Membangun jejaring bisnis antar pelaku wirausaha pemula dan yang sudah mapan. 

 

3. Sasaran  

Sasaran program kewirausahaan mahasiswa adalah; 

Seluruh mahasiswa UAI baik yang masih aktif maupun mahasiswa Alumni UAI yang 

berminat untuk mengikuti wirausaha. 

 

4. Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari Program kewirausahaan mahasiswa adalah 

4.1 Setiap mahasiswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan 

4.2 Setiap mahasiswa mampu bekerja secara mandiri (berwirausaha) 

4.3 Setiap mahasiswa memiliki kompetensi berwirausaha 

4.4 Setiap mahasiswa memiliki sikap disiplin dan etos kerja 

4.5 Setiap mahasiswa memiliki sikap kreatifitas dan inovasi 

 

5. Tahapan Program 

Adapun Bentuk Program Kewirausahaan Mahasiswa UAI meliputi : 

5.1 Pembekalan 
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Pembekalan merupakan rangkaian kegiatan atau tahapan pelaksanaan Program 

mahasiswa Wirausaha dan syarat untuk mendapatkan hibah modal usaha. 

Tujuan diselenggarakan pembekalan adalah meningkatkan motivasi dan kepercayaan 

diri serta ketrampilan berwirausaha. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahap yaitu: 

5.1.1 Workshop 

5.1.2 Bazar 

 

5.2 Pelatihan 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, workshop, magang, dan kegiatan lain, 

dimana mahasiswa dapat bertemu, belajar, dan berkonsultasi langsung dengan Dosen, 

CEO, Manajer, Bussines Owner, Founder dan Co-founder perusahaan perusahaan 

ternama. 

 

5.3 Pendampingan 

Pendampingan yang dilakukan dalam PKM UAI ini diberikan oleh praktisi maupun dosen 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha masing-masing peserta PKM. 

Bentuk pendampingannnya berupa pelatihan dan sharing session. 

 

5.4 Magang Kewirausahaan 

Kegiatan magang kewirausahaan merupakan bagian dari program kewirausahaan untuk 

meningkatkan kompetensi, ketrampilan dan pengetahuan yang bersumber dari UMKM. 

Lama pelaksanaan magang minimal 1 (satu) minggu baik di UMKM.  

 

5.5 Entrepreneurship event 

Entrepreneurship event merupakan tahapan akhir dari kegiatan Program Kewirausahaan 

Mahasiswa., kegiatan ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

6.4.1 Talkshow/seminar 

6.4.2 Expo produk Program Kewirausahaan Mahasiswa 
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6. Manfaat Program  

Adapun manfaat dari program kewirausahaan mahasiswa diantaranya : 

6.1 Bagi Mahasiswa: memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dunia kerja 

wirausaha 

6.2 Bagi Perguruan Tinggi: Meningkatkan kemampuan bagi perguruan tinggi dalam 

pengembangan pendidikan kewirausahaan. 

6.3 Mempererat hubungan antara dunia akademis dan  dunia usaha khususnya UKM. 

6.4 Menghasilkan wirausaha muda pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses 

masa depan. 

 

7. Indikator Keberhasilan 

Beberapa indikator keberhasilan dari program kewirausahaan mahasiswa meliputi 

7.1 Banyaknya mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan mahasiswa 

7.2 Terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi 

7.3 Terbentuknya lembaga pengelola kewirausahaan mahasiswa 

7.4 Meningkatnya jumlah mahasiswa yang berwirausaha  

7.5 Terbentuknya galeri kewirausahaan mahasiswa 

 

8. Monitoring dan evaluasi 

8.1 Melakukan pengecekan terhadap produk yang dihasilkan antara lain melakukan riset 

pasar seperti keunggulan produk yang sejenis, harga dipasaran, sistem penjualan, 

pengaruh inovasi produk dari hasil penjualan, pemodalan serta pengelolaan keuangan 

tersebut. 

8.2 Terus mendorong dan meningkatkan kualitas produk dan sistem teknologi penjualan 

dengan melakukan pemutakhiran sistem penjualan secara berkala. 

 

9. Pengajuan Proposal Pembiayaan 
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PROPOSAL 

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA 2019 

 

(-------judul usaha-------) 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

1. NAMA/NIM 

2. NAMA/NIM 

3. NAMA/NIM  

4. DST. 

 

 

 

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA 

2019 

 

LOGO  

UAI 



 

 

 

Buku Pedoman Kewirausahaan Mahasiswa 2019 

7 
 

LEMBAR  PENGESAHAN  PROPOSAL 

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA 2019 

 

IDENTITAS 

 

Judul Usaha :................................... 

Nama Mahasiswa/NIM (ketua) :................................... 

Fakultas :................................... 

Alamat Usaha :................................... 

No HP :................................... 

No Telephon/Fax :................................... 

e-mail :................................... 

Nama Mahasiswa/NIM Anggota 1 :................................... 

No HP :................................... 

Nama Mahasiswa/NIM Anggota 2 :................................... 

No HP :................................... 

Nama Mahasiswa/NIM Anggota 3 (jika ada) :................................... 

No HP :................................... 

Nama Mahasiswa/NIM Anggota 4 (jika ada) :................................... 

No HP :................................... 
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Jumlah Biaya yang diajukan :................................... 

Nama Dosen Pembimbing  :................................... 

Nama Pemilik UMKM Mitra :................................... 

No HP :................................... 

Alamat : .................................. 

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

Panitia          Pelaksana Implementasi Program Kewirausahaan Mahasiswa 2019; 

g. Mengikuti/mengusulkan proposal Program Kewirausahaan Mahasiswa. 

h. Mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh panitia PKM. 

 

                                                                         Jakarta,......................., 2019 

  Menyetujui :  

  Ketua  

 

 

  (Nama Lengkap )  

   NIP.   
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Lampiran-lampiran 

 

Lampiran 1. DAFTAR  RIWAYAT HIDUP  

                   (dibuat untuk ketua dan setiap anggota dari PKM yang diusulkan) 

 

1. Nama     : 

2. NIM     : 

3. Tempat dan tanggal lahir    : 

4. Jenis kelamin    : 

5. Fakultas     :     

6. Jurusan     : 

7. Semester    : 

8. Alamat Rumah asal   : 

9.  Telpon     : 

10. Alamat Rumah di Malang    : 

11. Telpon      : 

12. HP      : 

13. Pengalaman  

 

1. Pendidikan Formal  

 

No Jenjang Pendidikan Nama Sekolah  Kota Tahun  

1     



 

 

 

Buku Pedoman Kewirausahaan Mahasiswa 2019 

11 
 

2     

3     

 

2. Pendidikan Non Formal 

 

No Nama Lembaga 

Pendidikan / Training 

/Course 

Lama  

 (Bln/th) 

Tempat 

pendidikan  dan 

kota 

Tahun  

1     

2     

3     

 

3. Pengalaman dan kegiatan kewirausahaan (Pendidikan dan Usaha) 

 1. ........................................................................... 

 2. .......................................................................... 

 3. .......................................................................... 

  

4. Prestasi /Penghargaan  

No Nama  Penghargaan  Tahun Lembaga pemberi Penghargaan  Kota 

1     
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2     

3     

 

5. Pengalaman Organisasi : 

 1. ............................................................. 

 2. ............................................................. 

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya  

          

      Jakarta,…….............….2019 

 

       

   (Nama lengkap) 

      NIM 

 

 

Keterangan: 

*Bagi yang telah berpengalaman berwirausaha, lampirkan profil usaha yang didalamnya 

terdapat alamat usaha yang jelas karena akan dilakukan kunjungan pada proses seleksi  
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Lampiran 2.  SURAT  PERNYATAAN KESEDIAAN  MENGIKUTI  PKM  

Judul Kegiatan  :  

Nama Mahasiswa: 

NIM  : 

FAKULTAS  : 

Bersama ini saya menyataan bahwa bersedia mengikuti Program  Kewirausahaan Mahasiswa 

sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu :  

a. Mengikuti seleksi 

b. Mengikuti pelatihan motivasi wirausaha dan rencana bisnis    

c. Melaksanakan magang di UMKM yang ditentukan panitia  

d. Mendirikan dan atau menjalankan usaha yang direncanakan dalam proposal.  

e. Membuat laporan yang terdiri atas laporan hasil usaha dan laporan perkembangan usaha  

f. Monitoring dan evaluasi hasil usaha 

g. Memberikan alamat tempat berdirinya usaha 

h. Apabila dikemudian hari diketahui menyalahi aturan tersebut, maka bersedia dibatalkan 

(mengembalikan dana). 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bersedia menerima sanksi sesuai 

aturan yang berlaku yaitu tidak diproses lebih lanjut.  

                                                                     Jakarta,....................................2019. 

                                                                     ____________TTD________ 

 

                                                                              Nama lengkap 

                     NIM        

 


