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1.1 
Pendahuluan

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, 
Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai 
bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. 
Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 
69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. 
Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum 
dapat dikelola dengan baik selama ini dan potensi itu tidak dirintis 
sejak awal, sewaktu mereka berada di bangku kuliah. Program Studi 
Ilmu Komputer dan Program Studi Elektronika dan Instrumentasi 
UGM yang ada di FMIPA memiliki potensi untuk menciptakan wirau-
saha bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan berwirausaha. Kebi-
jakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu 
momen tepat untuk mendorong pengembangan minat wirausaha 
mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer dan Program Studi Elek-
tronika dan Instrumentasi UGM dengan program kegiatan belajar 
yang sesuai.



1.2 
Tujuan

Kewirausahaan merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran 
MBKM yang memiliki tujuan sebagai berikut:

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi 
Ilmu Komputer dan Program Studi Elektronika dan Instrumentasi 
UGM yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan 
usahanya lebih dini dan terbimbing di bidang terkait dengan 
keilmuannya.
Memperpendek waktu tunggu dalam memperoleh pekerjaan 
dan mengurangi jumlah pengangguran intelektual dari kalangan 
sarjana.
Memperluas dan memperbanyak lapangan kerja bagi lulusan 
perguruan tinggi.

1.

2.

3.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan kewirausahaan 
ini, dapat dideskripsikan 3 capaian pembelajaran berikut:

1.3 
Capaian 
Pembelajaran Mahasiswa mampu melakukan perencanaan sebuah wirausaha 

berbasis digital.
Mahasiswa mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan 
pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif sesuai 
dengan bidang Ilmu Komputer atau Elektronika dan Instrumenta-
si.
Mahasiswa mampu bekerjasama dan berkolaborasi dengan 
pihak-pihak yang terkait dalam proses berwirausaha.

1.

2.

3.

2 /       SOP MBKM Kewirausahaan



1.4 
Diagram
Tahapan
Pelaksanaan

Kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu 
tahapan pendaftaran dan seleksi, tahapan persiapan pelaksanaan, 
dan tahapan evaluasi dan penilaian. Ketiga tahapan tersebut mema-
kan waktu kurang lebih 1 tahun dimulai dari satu semester sebelum 
semester pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. Kegiatan kewirausa-
haan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 
program studi. Tahapan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dapat 
digambarkan dalam diagram blok sebagai berikut:
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1.5 
Prosedur

Program studi menawarkan kegiatan MBKM Kewirausahaan ke mahasis-

wa melalui sistem atau informasi di web program studi / departemen, 

yang berupa: (1) inkubasi bisnis dari mitra, (2) kegiatan kewirausahaan 

mandiri dari mahasiswa.

Mahasiswa yang tertarik mendaftar pada sistem sesuai dengan kegiatan 

yang dipilih.

Program studi menetapkan dosen pembimbing MBKM berdasarkan 

usulan dosen dari mahasiswa.

Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan bimbingan 

dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, dan dosen menetapkan 

bobot sks yang dibebankan pada mahasiswa.

Mahasiswa mempresentasi proposal yang dihadiri oleh dosen pembimb-

ing dan mitra.

Program studi mengirimkan daftar mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

kewirausahaan ke mitra.

Mitra melakukan seleksi proposal dan mengirimkan hasil seleksi calon 

peserta kegiatan kewirausahaan kepada program studi melalui sistem 

atau e-mail.

Program studi mengumumkan daftar mahasiswa yang lolos untuk 

mengikuti kegiatan kewirausahaan pada inkubasi bisnis mitra dan 

kegiatan kewirausahaan mandiri.

Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan harus memperhatikan prosedur 
pelaksanaan yang telah dirangkum dalam gambar diagram blok alur 
kewirausahaan. Secara rinci, tahapan-tahapan tersebut dijelaskan 
melalui poin-poin berikut:

1.5.1 Tahapan Pendaftaran dan Seleksi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tahapan pertama yang harus dilalui adalah pendaftaran. Pada tahap-
an ini, mahasiswa yang akan mengajukan kegiatan kewirausahaan 
harus melakukan sejumlah langkah mulai dari proses pendaftaran 
hingga mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan jawaban dari 
mitra yang diusulkan sebagai pendamping kegiatan kewirausahaan. 
Langkah-langkah proses pendaftaran dan seleksi kegiatan kewirausa-
haan adalah sebagai berikut:

1.5.2 Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan

Setelah tahapan pendaftaran dan seleksi telah selesai dijalankan, 
mahasiswa yang lolos seleksi kemudian dapat melaksanakan kegiatan 
kewirausahaan dengan pendampingan dosen pembimbing atau pem-
bimbing dari mitra kewirausahaan. Beberapa langkah yang perlu 
mahasiswa laksanakan dalam kegiatan kewirausahaan adalah sebagai 
berikut:
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Mahasiswa menyusun detail kegiatan kewirausahaan (rencana bisnis, 

anggaran, pemasaran, desain produk).

Mahasiswa melaksanakan kegiatan kewirausahaan di bawah bimbingan 

dosen pembimbing atau pembimbing dari mitra kewirausahaan.

Mahasiswa mencatat setiap kegiatan yang dilakukan secara mingguan 

ke dalam log book beserta jumlah jam kerja selama masa pelaksanaan 

kegiatan kewirausahaan.

Dosen pembimbing atau pembimbing dari mitra kewirausahaan mem-

beri catatan dan komentar pada log book.

Mahasiswa membuat laporan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan 

kewirausahaan.

1.

2.

3.

4.

5.

Mahasiswa mengirimkan laporan akhir ke dosen pembimbing dan 

pembimbing dari mitra kewirausahaan.

Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan kewirausahaan.

Dosen pendamping melakukan evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa 

dan memberikan dan mengkonversi nilai dan pengakuan SKS sesuai 

dengan rubrik berikut.

Program studi melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti.

1.5.3 Tahapan Evaluasi

1.

2.

3.

4.

Tahapan terakhir dari pelaksanaan kegiatan kewirausahaan adalah 
tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini dapat dijabarkan kedalam lang-
kah-langkah sebagai berikut:

1.6
Fungsi, Peran, 
dan Kewajiban

Kegiatan kewirausahaan melibatkan 4 pihak yang terkait secara 
langsung yaitu; mahasiswa, dosen pembimbing kewirausahaan, pem-
bimbing dari mitra kewirausahaan, dan program studi. Keterlibatan 
masing-masing pihak tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1.6.1 Mahasiswa

Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan kewirausahaan yang ditawar-

kan

Menyiapkan persyaratan, seperti surat pengantar ke dekan, transkrip 

sementara, fotokopi KTM. Surat dikirimkan via email ke: 

mipa@ugm.ac.id,  akademik.mipa@ugm.ac.id, dan di-cc-kan ke Program 

Studi

Memilih salah satu dosen sebagai dosen pembimbing kewirausahaan, 

yang menguasai atau memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

kewirausahaan, organisasi, dan bisnis.

1.

2.

3.

Mahasiswa sebagai pengusul dan pelaksana kegiatan kewirausahaan 
mempunyai fungsi, peran, dan kewajiban, di antaranya adalah 
sebagai berikut:
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Mengikuti kegiatan pembekalan yang diberikan oleh dosen pembimbing 

kewirausahaan

Membuat proposal kewirausahaan bersama dosen pembimbing kewirau-

sahaan dan 

Mengisi log book secara mingguan untuk setiap kegiatan

Melaksanakan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan rencana kegiatan 

kewirausahaan yang telah disetujui

Menyusun laporan kegiatan kewirausahaan yang sesuai dengan mata 

kuliah penyetaraan yang dipilih

Mempresentasikan laporan akhir ke dosen pembimbing kewirausahaan

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.6.2 Dosen Pembimbing Kewirausahaan

Memberikan bimbingan pembuatan dan penyempurnaan proposal

Memberikan bimbingan pembekalan dan rancangan detail pelaksanaan 

kegiatan

Menilai kelayakan mahasiswa yang mengikuti seleksi kegiatan kewirau-

sahaan

Melakukan review terhadap proposal kewirausahaan

Melakukan monitoring dan memberikan catatan pada log book kegiatan 

kewirausahaan secara berkala

Melakukan koordinasi dengan pembimbing dari mitra kewirausahaan

Memberikan nilai yang mengacu kepada RPKPS mata kuliah yang 

bersesuaian, melakukan konversi dan pengakuan SKS dengan menggu-

nakan rubrik penilaian

Melakukan evaluasi kegiatan kewirausahaan untuk dilaporkan ke 

program studi

Memasukkan nilai dari masing-masing mata kuliah konversi kegiatan 

kewirausahaan ke sistem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dosen pembimbing kewirausahaan sebagai pendamping sekaligus 
pembimbing dari pihak universitas mempunyai fungsi, peran, dan 
kewajiban, di antaranya adalah sebagai berikut:

1.6.3 Pembimbing Mitra

Menilai kelayakan proposal mahasiswa yang mengikuti seleksi kegiatan 

kewirausahaan

Memberikan pembekalan

Melakukan review terhadap proposal kewirausahaan

Mendampingi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan, seperti mengarah-

kan, memberi saran, atau berdiskusi.

1.

2.

3.

4.

Pembimbing dari mitra kewirausahaan sebagai pendamping sekali-
gus pembimbing dari pihak mitra mempunyai peran di antaranya 
sebagai berikut:
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1.6.4 Program Studi

Menawarkan kegiatan kewirausahaan melalui sistem

Menetapkan dosen pembimbing kewirausahaan untuk kegiatan 

kewirausahaan mahasiswa

Mengumumkan hasil seleksi kegiatan kewirausahaan

Membuat laporan statistik peserta kegiatan kewirausahaan

Melakukan diskusi dan koordinasi dengan mitra kewirausahaan

Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti melalui fakultas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Program studi sebagai penyelenggara dan regulator kegiatan 
kewirausahaan memiliki fungsi, peran, dan kewajiban, sebagai 
berikut:

Melakukan monitoring dan memberikan catatan pada log book kegiatan 

kewirausahaan secara berkala

Mengisi kuesioner kinerja dan kontribusi mahasiswa.

Menilai kegiatan kewirausahaan dengan menggunakan rubrik penilaian 

melalui sistem

Melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut kegiatan untuk dilaporkan 

ke program studi

5.

6.

7.

8.

1.7.1 Komponen dan Aspek Penilaian
Komponen dan aspek penilaian kegiatan kewirausahaan digunakan sebagai 

panduan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan kewirau-

sahaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Komponen dan aspek penilaian 

yang dapat dipertimbangkan di tampilkan pada  Tabel 2.

1.7
Konversi 
dan Evaluasi

Tujuan dari evaluasi kegiatan kewirausahaan adalah untuk mengukur 
dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam 
melakukan kegiatan kewirausahaan. Evaluasi kegiatan kewirausahaan 
dilakukan oleh dosen pembimbing kewirausahaan dan pembimbing 
dari mitra industri.

Konversi penilaian kegiatan kewirausahaan dapat dilakukan dengan 
menyetarakan kegiatan kewirausahaan menjadi mata kuliah yang ada 
pada kurikulum program studi, dan/atau kompetensi yang diperoleh 
oleh mahasiswa, baik dalam kompetensi keras (hard skill) maupun 
kompetensi halus (soft skill) sesuai dengan capaian pembelajaran 
yang diinginkan. Kegiatan kewirausahaan selama 6 bulan dapat 

disetarakan hingga 20 SKS. Tabel 1 menampilkan contoh konversi 

dari kegiatan kewirausahaan ke dalam mata kuliah.
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Tabel 1. Konversi Nilai dan Pengakuan SKS

Tabel 2. Komponen dan Aspek Penilaian Kegiatan Kewirausahaan

1.8
Jadwal 
Pelaksanaan

Kegiatan kewirausahaan, termasuk di dalamnya proses persiapan 
hingga evaluasi, memerlukan waktu kurang lebih 13 bulan. Namun, 
pelaksanaan kegiatan kewirausahaan sendiri hanya dilaksanakan 
dalam waktu 6 bulan. Kegiatan kewirausahaan dapat diambil oleh 
mahasiswa baik di semester genap maupun di semester gasal. Secara 
umum, jadwal pelaksanaan kegiatan kewirausahaan ditunjukkan oleh 
Tabel 3 untuk pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pada semester 
genap dan Tabel 4 untuk pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pada 
semester ganjil.
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Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan kewirausahaan yang ditawar-

kan

Menyiapkan persyaratan, seperti surat pengantar ke dekan, transkrip 

sementara, fotokopi KTM. Surat dikirimkan via email ke: 

mipa@ugm.ac.id,  akademik.mipa@ugm.ac.id, dan di-cc-kan ke Program 

Studi

Memilih salah satu dosen sebagai dosen pembimbing kewirausahaan, 

yang menguasai atau memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

kewirausahaan, organisasi, dan bisnis.

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan Mengajar Semester Genap
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Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan Mengajar Semester Gasal
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