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KATA PENGANTAR 

 
Universitas Muhammadiyah Palopo telah menetapkan visi Socio-Technopreneur sebagai salah 

satu Socio-Technopreneur University  yang Unggul dan Islami”. Pada rumusan visi, 

terkandung kata kunci yang menjadi Pola Pokok Ilmiah, yakni Technopreneur University, 

yang diarahkan pada kemampuan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang 

cepat di era 4.0. Socio-Technopreneur diartikan sebagai suatu peluang usaha yang 

memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, dengan tetap mengedepankan sikap 

ta’awun/tolong menolong serta memerhatikan keseimbangan alam. Ruh Socio-

Technopreneur University diarahkan pada semua bidang ilmu dan program studi di 

lingkungan universitas Muhammadiyah Palopo. Misalnya, edupreneur di bidang pendidikan, 

farmapreneur di bidang farmasi, dan bidang lainnya. 

Unggul. Tafsir dari keunggulan yang dimaksud, berkenaan dengan empat Darma 

utama PTM, yaitu unggul dalam proses pendidikan dan pengajaran, unggul dalam penelitian, 

unggul dalam pengabdian pada masyarakat, dan unggul dalam etika berdasarkan nilai Al-Islam 

Kemuhammadiyahan. Keunggulan  tersebut juga terletak pada kreativitas dan produktivitas 

yang dimiliki oleh sivitas akademika, yang proses dan hasilnya dikawal dengan sadar mutu dan 

prilaku mutu tinggi. Bidang pendidikan memperoleh perhatian sangat khusus, mengingat 

kekuatan dan jati diri UM Palopo berkisar pada bidang pendidikan. Namun demikian, bidang 

keilmuan lain tetap dikembangkan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap 

penguatan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu (cross-fertilization principle). 

Islami. Nilai-nilai dasar ke-Islaman yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan 

tridarma perguruan tinggi di UM Palopo. Karena Islam adalah Rahmat lil ‘Alamin (universal, 

luas) maka nilai Islam yang dikembangkan oleh UM Palopo, dirumuskan dalam akronim T.A.U 

yang  meliputi:  (1) Ta’awun atau kolaborasi dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2; (2) Amanah, 

dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 27 ; dan (3) Uswatun hasanah, dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 21. 

Pelaksanaan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Muhammadiyah (KBMMu) adalah salah satu 

cara meningkatkan jiwa socio-technopreneur mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo 

dan salah satu siklus kegiatan Pengabdian pada Skema Program Pengembangan 

Kewirausahaan (PPK) Kampus. Selain itu, diharapkan KBMMu dapat diadopsi menjadi sebuah 

sistem pembinaan berwirausaha di perguruan tinggi. 

Buku panduan ini disiapkan sebagai acuan penyelenggaraan KBMMu baik di tingkat 

Universitas Muhammadiyah Palopo. 

 
Palopo, 10 Juli 2020 
 
 
 
 

Tim Penyusun 
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PROGRAM KOMPETISI BISNIS MAHASISWA INDONESIA (KBMI) 

 

1 Pendahuluan 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) melaksanakan suatu program 

dengan misi menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dari kampus, melalui program 

terintegrasi dengan kreasi metode yang diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi 

melalui Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK). Setiap perguruan tinggi berhak 

mengelola lebih dari satu program PPK. PPK boleh diusulkan oleh Fakultas/jurusan dengan 

melibatkan sejumlah dosen yang berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu. 

PPK melaksanakan pembinaan kepada tenant melalui pelatihan manajemen usaha dan 

sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis 

iptek. Tenant harus meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk di program 

studi masing-masing. Pengelola Program PPK juga disarankan berkolaborasi dengan 

lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, baik di dalam 

maupun di luar kampus, termasuk program Iptek bagi Kreativitas dan Inovasi Kampus 

(PPKIK) di perguruan tinggi masingmasing.  

Misi program PPK adalah memandu perguruan tinggi menyelenggarakan unit layanan 

kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan knowledge based 

economy. Program PPK harus mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, sehingga PPK 

diberi peluang untuk mampu menjadi unit profit. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru 

mandiri yang berbasis iptek diharapkan sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Program PPK 

dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk 

melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha/PPKIK di perguruan 

tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan 

untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi 

berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan 

pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. Kegiatan magang 

pada perusahaan/unit-unit usaha/PPKIK dilaksanakan untuk memberikan pengalaman 

praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit 

usaha tersebut. Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreatifitas 

Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, dan 

alumni yang berminat atau baru merintis usaha bisa menyempurnakan kegiatan 

kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya.  

Pengelola Program PPK perguruan tinggi disarankan untuk menggali jenis komoditas 
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bisnis para tenant sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya. 

Unit layanan program PPK setiap tahun wajib membina 20 orang calon wirausaha yang 

seluruhnya adalah mahasiswa PKMK/PKM lainnya, mahasiswa yang merintis usaha baru dan 

alumni. Program PPK diharapkan juga bersinergi dengan bidang kemahasiswaan perguruan 

tinggi untuk merekrut mahasiswa yang mendapatkan PKMK atau PKM lainnya, mahasiswa 

dan alumni yang sedang merintis usaha sebagai tenant. 

2 Tujuan 

Adapun tujuan program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah 

1. Menumbuhkan karakter wirausaha untuk mengembangkan usaha didukung dengan 

modal yang diberikan dengan pendampingan secara terpadu; 

2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis Iptek. 

3. Menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis iptek;  

4. Meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri; dan  

5. Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi mahasiswa PKMK/PKM 

lainnya/PMW/mahasiswa yang sedang merintis usaha/alumni wirausaha 

3 Luaran 

Adapun luaran yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program dapat 

dilihat tercapai-tidaknya tujuan program yang secara umum adalah 

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa wirausaha; 

2. Meningkatnya unit bisnis mahasiswa yang berhasil dikembangkan. 

 
4 Kriteria Peserta 

Kriteria dan persyaratan pengusul dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peserta program KBMMu adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan terdaftar 

mengikuti program pendidikan S-1 atau Diploma; 

b. Peserta telah memiliki bisnis yang akan dikembangkan dibuktikan dengan profil usaha; 

c. Pengusul adalah kelompok mahasiswa berjumlah 3–5 orang; 

d. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat; 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari 

satu program studi yang sama, namun masih dalam satu Perguruan Tinggi yang sama 

dengan keahlian yang saling mendukung. 

 

5 Sistematika Pengusulan Kegiatan 

Sebagai strategi pendidikan, Program KBMI harus menjadi bagian dari proses 

pendidikan mahasiswa selama masa studi di Perguruan Tinggi. Program KBMI dapat 



3  

menumbuhkan jiwa wirausaha pada mahasiswa, maka tahapan yang dilakukan sebagai 

berikut yaitu (i) Pengusulan, (ii) Desk Evaluasi dan Penetapan, (iii) Pelaksanaan dan 

Pelaporan, (iv) Monitoring dan Evaluasi dan (v) KBMMu expo. 

Tahapan pengusulan proposal diawali dengan penyiapan proposal program KBMMu 

oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palopo yang mengacu kepada kategori yang 

sudah ditetapkan yaitu; industri makanan dan minuman, industri jasa dan perdagangan, 

industri teknologi, industri kreatif atau industri produksi/budidaya. Pada tahap ini 

diharapkan ada seleksi internal (bisa dalam bentuk desk evaluasi dan atau pemaparan) 

untuk memilih proposal KBMMu yang layak untuk didampingi. 

Adapun ketentuan proposal KBMMu sebagai berikut : 

1. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal ; 

2. Proposal maksimal 10 halaman dihitung mulai Pendahuluan sampai penutup (tidak 

termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Ringkasan, Daftar 

Gambar, Biodata pengusul dan yang ditandatangani); 

3. Proposal mengacu kepada sistematika penulisan Lampiran 1; 

4. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file 

maksimum 5 MB dan diberi Nama Ketua Pengusul_Prodi_program rencana bisnis 

mahasiswa.pdf, kemudian dikirimkan melalui google Form:https:/bit.ly/kbmmuhplp.  
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Gambar 1. Alur pelaksanaan Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Muhammadiyah 

Perguruan Tinggi/Tim PPK 

Mahasiswa 

 

Mengunggah Proposal Kompetisi Bisnis 
Mahasiswa 

Desk Evaluation 

Judul yang Layak didampingi 

Pelatihan Kewirausahaan 

Revisi Proposal Bisnis Mahasiswa 

Penentuan Pemenang 

Pendampingan/PPK 

Persiapan KBMMu Expo 

KBMMu Expo 

Evaluasi Hasil 

Monitoring 

Laporan Kemajuan, 

Log Book, Laporan 

Penggunaan Dana 

Pengumuman 

Penetapan Reviewer 
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6 Dana Kegiatan 

Komponen biaya yang diberikan pada peserta program KBMMu beserta rangkaian 

kegiatannya diambil dari Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) yang diperoleh 

dosen pengabdi Universitas Muhammadiyah Palopo. 

 

7 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Setiap proposal yang masuk diseleksi dan dievaluasi oleh tim pakar yang ditunjuk 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Proposal yang layak untuk didanai 

akan diumumkan secara online melalui web Universitas Muhammadiyah Palopo. 

 
8 Jadwal Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan program KBMMu 2020 secara umum pada Tabel di bawah 

ini: Tabel 1. Jadwal pelaksanaan program KBMI 2020 

 
No. Kegiatan Waktu 

1 Pengumuman/Pendaftaran 10-22 Juli 2020 

2 Pengumuman hasil seleksi 23 Juli 2020 

3 Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan 27-28 Juli 2020 

4 Pengumuman Pemenang KBMMu 28 Juli 2020 

5 Pendampingan Wirausaha  Simultan 

   

 



6  

 

 

 

 

 

PROPOSAL 

PROGRAM KOMPETISI BISNIS MAHASISWA MUHAMMADIYAH 
(KBMMu 2020) 

 
 
 

<JUDUL BISNIS> 

 
 
 
 

 
Diusulkan oleh:  

(Ketua)………………………… 
(Anggota 1)…………………… 

(Anggota 2)…………………… 
 

(Boleh usaha bersama maupun mandiri) 

 
 

 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO 

2020 

Lampiran 1. Format Proposal 

 

1. Halaman muka 
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3. Format Proposal Kompetisi Bisnis Mahasiswa Muhammadiyah (KBMMu) 

 
Ringkasan Pada bagian ini kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin 

dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan 
tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat 
dan singkat tentang rencana 
kegiatan yang diusulkan. 

BAB I: 
Pendahuluan 

Uraikan  
1. latar belakang 
2. Alasan yang mendasari,  
3. Urgensi (keutamaan) kegiatan kewirausahaan yang diusulkan 
4. Identifikasi peluang bisnis termasuk kelayakan bisnisnya 
5. Masalah yang menjadi prioritas  

BAB II Pelaksanaan KBMMu 

1.  Deskripsi 
produk/jasa dan 
proses produksi 

1. Uraikan sejak kapan bisnis sudah dilakukan. 
2. Produk/jasa unggulan dan sampingan. 

3. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa  

2.  Pelayanan 
pelanggan 

 Pelanggan utama  

 Kepuasan pelanggan  
 Kualitas pelayanan 

3. Pemasaran  Strategi pemasaran (segmentasi, targeting dan 
positioning bisnis) 

 Taktik pemasaran (diferensiasi, marketing mix dan seling 
Anda) 

 Marketing value anda (memelihara citra, service dan proses 
bisnis Anda) 

4. Keuangan  Kondisi Pertumbuhan pendapatan, 
 Memelihara efektifitas dan efisiensi biaya operasional 
 Pertumbuhan kemampuan menghasilkan laba bisnis 

5. Manajemen bisnis  Jelas pola pengelolaan bisnis dan pembagian tugas 
anggota tim. 

 Keterlibatan anggota tim kerja dalam berkontribusi pada bisnis 
 Kepuasan anggota tim kerja 
 Rencana pengembangan bisnis 

BAB III Kondisi keuangan  

 Laporan laba/rugi 
 Cash Flow 

BAB IV Penutup 

 Proposal maksimal 10 Halaman, di luar sampul, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran 
 
 Kertas HVS A-4, Margin All 2,5 Spasi 1,5, huruf Times New Roman 12
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4. Daftar Riwayat Hidup Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Muhammadiyah 
 

a. Identitas Diri 

 
1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin L/P 

3 Program Studi  

4 NIM/ NIDN/NUPN/NIDK  

5 Tempat dan Tanggal Lahir  

6 Email  

7 Nomor Tlp/ HP  

 

b. Riwayat Pendidikan 
 

 SD SMP SMA 

Nama Institusi    

Jurusan    

Tahun Masuk-Lulus    

 

c. Bisnis/Kegiatan kewirausahaan yang pernah diikuti 
 

No Nama kegiatan Jenis kegiatan Waktu dan Tempat 
    

    

 
d. Penghargaan dam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 

 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

    

 

e. Tuliskan maksimum 50 kata pengalaman berwirabisnis yang pernah dan atau sedang 
digeluti. 

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini 
saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 
Hibah Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Muhammadiyah. 

 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 
Pengusul/ Pendamping, 

 
 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 2. Borang Penilaian Proposal KBMMu 

 

No Kriteria Bobot Skor * 
Nilai 

(BobotxSkor) 

 
1 

Deskripsi Bisnis: 

a. Bahan baku/sumber 
b. Proses produksi 
c. Mitra bisnis 

 
20 

  

2 Produk Barang/Jasa 
a. Kreativitas 
b. Inovasi 

15   

3 Pemasaran: 
a. Jangkauan Pasar 
b. Strategi pemasaran 

20   

4 Pengelolaan Bisnis 10   

5 Pengembangan Bisnis 15   

6 Keuangan: 
a. Permodalan 
b. Arus kas (Cash flow) 
c. Laporan keuangan (Finance report) 

20   

 Nilai 100   

 

Keterangan * skor: 1,2,3,5,6,7 

Komentar: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………., …………………… 2020 

 

Reviewer, 

 
 

……………………………… 



10  

BERITA ACARA 

PENILAIAN DOKUMEN  

PROPOSAL KOMPETISI BISNIS MAHASISWA MUHAMMADIYAH (KBMMu)  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO 

TAHUN 2020 

 

 
Pada hari ini Selasa, tanggal .................bulan ...................tahun Dua Ribu................., kami yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. ....................................................................   : selaku Reviewer 1 

2. ....................................................................   : selaku Reviewer 2 

 

dengan ini menyatakan telah melakukan Penilaian Dokumen Proposal Kompetisi Bisnis Mahasiswa 

Muhammadiyah (KBMMu( sebanyak ....... judul, yang dilaksanakan  mulai tanggal ............ s.d. 

................ tahun 2020, (daftar nilai terlampir). 
 

Keputusan akhir atas hasil Penilaian Dokumen Proposal KBMMu ini sepenuhnya pada Penyelenggara 

kegiatan Pengabdian Masyarakat Skema Program Pengembangan kewirausahaan (PPK) Tahun 2020. 

 

 
KOTA, TANGGAL, BULAN, TAHUN 

REVIEWER/PENILAI 
 
 

 

(REVIEWER1) (REVIEWER 2) 

 

 

 
MENGETAHUI LPPM  

BIDANG PENGEMBANGAN SOCIO-
ENTERPRENEURSHIP 

 
 
 
 

(Nama… .................... ,) 

NIP……………….. 

 


