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Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Ketergantungan Lulusan pada Dunia 

Kerja1
 

 
 

Oleh : 

Sugito, SIP., M.Si. 

Rr. Sri Handari Wahyuningsih, S.E., M.Si. 

Ir. Agus Nugroho Setiawan, MP 
ABSTRAK 

Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) adalah salah satu 

skema hibah pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Ristek 

Dikti RI. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memperoleh hibah 
ini untuk meningkatkan motivasi kewirausahaan dan iklim pembelajaran 

kewirausahaan bagi mahasiswa dan tenan usaha binaan UMY. Program ini 

dilatarbelakangi oleh belum idealnya rasio antara kelompok kewirausahaan 

dan jumlah mahasiswa serta tingginya ketergantungan lulusan UMY pada 
dunia kerja. Target peserta PPK UMY adalah kelompok mahasiswa 

pemenang Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan, kelompok 

kewirausahaan dari lingkungan program studi, Pemenang Program SEBI 

UMY, alumni atau masyarakat binaan. 

Pelaksanaan program meliputi penumbuhan motivasi dan skill 
berwirausaha, kompetisi business plan, pendampingan, festival 

kewirausahaan dan monitoring evaluasi program. Penumbuhan motivasi 
dan skill berwirausaha dilakukan melalui pelatihan ide dan business plan. 

Hasil dari pelatihan ini adalah terbentuknya beberapa kelompok usaha 

mahasiswa yang kemudian mereka berkompetisi untuk mendapatkan 

pendanaan awal dari UMY serta pendampingan dari PPK UMY. 

Hasil dari pelaksanaan pengabdian PPK ini adalah 13 kelompok 

usaha baru hasil dari kompetisi business plan dan semuanya mendapatkan 

pendampingan dari dosen dan SEBI. Ketiga belas kelompok memiliki 

kekhasan pada produk makanan, jasa, teknologi, dan pertanian. Guna 

meningkatkan penjualan dan jejaring bsisnis, maka SEBI PPK mengadakan 
Festival Kewirausahaan Mahasiswa yang diikuti oleh 100 tenant. 

Monitoring dan Evaluasi juga dil 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1 Makalah ini adalah hasil dari Pengabdian Masyarakat dalam Skema Program Pengembangan Kewirausahaan 

yang didanai Oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI tahun anggaran 2018. 
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akukan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan 

pertanggungjawaban kegiatan tiap kelompok usaha. 

Pendahuluan 

 

Pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi dipandang 

sebagai terobosan dalam upaya mengurangi permasalahan 

pengangguran yang pada tahun 2016 dilaporkan Badan Pusat Statistik 

mencapai 7,02 juta orang. Kemajuan ekonomi suatu bangsa ditentukan 

oleh semangat kewirausahaan yang dimiliki masyarakat. Untuk 

menjadi bangsa maju, minimal diperlukan 2% pengusaha dari jumlah 

penduduknya (Mc Clelland, 1961). Dari capaian bangsa Indonesia 

yang berada pada angka 0,18%, masih banyak agenda besar yang perlu 

dilakukan oleh setiap komponen bangsa, termasuk oleh perguruan 

tinggi di Indonesia. 

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit 

mengingat mulai 1 Januari tahun ini mereka juga bersaing dengan 

tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN sebagai dampak 

berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Sulitnya lulusan 

universitas lokal memperoleh pekerjaan sudah terlihat dari angka 

pengangguran terdidik Indonesia yang meningkat setiap tahun. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2014, di 

Indonesia ada 9,5 persen (688.660 orang) dari total penganggur yang 

merupakan alumni perguruan tinggi. Mereka memiliki ijazah diploma 

tiga atau ijazah strata satu (S-1). Dari jumlah itu, penganggur paling 

tinggi merupakan lulusan universitas bergelar S-1 sebanyak 495.143 

orang. Angka pengangguran terdidik pada 2014 itu meningkat 

dibandingkan penganggur lulusan perguruan tinggi pada 2013 yang 

hanya 8,36 persen (619.288 orang) dan pada 2012 sebesar 8,79 persen 

(645.866 orang) (https://www.bps.go.id). 

Pengembangan kewirausahaan di dunia pendidikan tinggi 

sejalan dengan upaya strategis menuju perguruan tinggi modern 

seperti disebutkan UNESCO (https://unevoc.unesco.org/). Dalam 

paparan kebijakan, diungkapkan bahwa universitas modern 

merupakan tempat pengembangan ketrampilan kewirausahaan yang 

mampu memfasilitasi kompetensi lulusan sehingga mampu 

menciptakan lapangan kerja. Pendidikan kewirausahaan menjadi 

https://unevoc.unesco.org/
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bagian penting dalam meningkatkan kreativitas, jiwa inovasi, 

keberanian pengambilan resiko, fleksibilitas, kemampuan futuristik 

mahasiswa, kemampuan mendelegasikan pekerjaan, kemampuan 

merespon kritik dan saran, mobilitas, kepemimpinan, dan keyakinan 

diri. 

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan 

ekonomi bangsa Indonesia. Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi 

yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 

diharapkan mampu melahirkan karya-karya inovatif yang mendukung 

pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Hal ini karena 

kewirausahaan pada dasarnya mencakup skills seperti inovasi, 

kreatifitas, keberanian memulai usaha, pengambilan resiko, 

pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Saat ini, pendidikan 

kewirausahaan disadari semakin memperoleh perhatian dari berbagai 

pihak sepeti pemerintah, akademisi, dan pihak swasta. Pengembangan 

kewirausahaan berhubungan dengan kesiapan calon lulusan 

menghadapi lingkungan kerja (Kuttim, 2014). 

Konsep pendidikan kewirausahaan diungkapkan Kuttim 

(2014) sebagai berikut : 

1. Pendidikan kewirausahaan dalam artian sempit dimaknai sebagai 

pengakuan, proses penyiapan sumberdaya untuk menghadapi 

risiko, dan membangun usaha bisnis (Kourilsky, 1995). 

2. Pendidikan kewirausahaan dimaknai sebagai "kumpulan 

pengajaran formal yang mendorong dan mendidik setiap individu 

yang tertarik dalam penciptaan bisnis, atau pengembangan usaha 

kecil "(Bechard & Toulouse, 1998; Information Resources 

Management Association, 2017). 

3. Pendidikan kewirausahaan dalam makna yang luas merupakan 

usaha mempersiapkan individu agar siap bekerja, siap menjadi 

pemilik bisnis, memiliki jiwa wirausaha dan menjadi karyawan 

inovatif. 

Berdasar pada permasalahan minimnya minat mahasiswa dan 

lulusan UMY untuk berwirausaha dan semakin kompetitifnya 

persaingan mendapatkan pekerjaan, serta perlunya perguruan tinggi 

mengambangkan kewirausahaan, maka perlu adanya program yang 
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terstruktur dan komprehensif untuk meningkatkan minat dan 

keterampilan berwirausaha mahasiswa UMY. 

A. METODE PELAKSANAAN 

Secara sistematik, metode pelaksanaan Program 

Pengembangan Kewirausahaan (PPK) dirangkai dalam kegiatan 

sebagai berikut. 

B. PERSIAPAN 

a. Program Pengembangan Kewirausahaan diawali dengan 

melakukan sosialisasi program kepada mahasiswa dan dosen. 

Berdasar evaluasi, secara keseluruhan program studi di UMY telah 

memiliki kegiatan kewirausahaan yang semakin menggeliat, yang 

diinisiasi oleh masing-masing program, baik melalui mata kuliah 

maupun ekstra kurikuler. Sosialisasi program dilakukan untuk 

memberikan informasi yang mendorong partisipasi mahasiswa di 

seluruh program studi. Program ini didukung dengan peralatan 

promosi seperti leaflet, pamphlet, dan rapat koordinasi 

mengundang perwakilan unit. Target peserta adalah kelompok 

mahasiswa penerima PKMK Hibah Kemenristek Dikti, Kelompok 

kewirausahaan/perencanaan bisnis yang ada di setiap program 

studi, komunitas kewirausahaan di tingkat fakultas, dan kelompok 

kewirausahaan yang tergabung dalam inkubasi kewirausahaan 

SEBI UMY dari kalangan mahasiswa dan kelompok binaan. 

b. Rekrutmen calon tenan dari kelompok mahasiswa. 



II-5  

Rekrutmen kelompok mahasiswa dimaksudkan untuk 

menciptakan wirausaha baru/tenant dari kalangan mahasiswa 

secara berkelompok atau individual. Target yang ingin dicapai 

adalah menciptakan lapangan kerja sendiri oleh mahasiswa, 

sehingga ketergantungan pada dunia kerja semakin berkurang dan 

menyerap tenaga kerja. Program ini dilakukan berkoordiansi 

dengan program studi dan pengampu mata kuliah untuk menjaring 

calon peserta secara lebih luas. Tahap rekrutmen dilanjutkan 

dengan tahap seleksi dengan mengisi form isian yang berisi 

motivasi kepesertaan, dan kesediaan atau komitmen dalam 

mengikuti program PPK. Hasil seleksi dilanjutkan dengan 

penetapan peserta program PPK. 

C. PELAKSANAAN 

 

 
Pelaksanaan program pengabdian dilakukan dengan metode pelatihan, 

pendampingan usaha, dan keberlanjutan usaha. Pelatihan bagi mahasiswa 

dilakukan untuk menumbuhkan minat mahasiswa dan keterampilan 

berwirausaha. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan fasilitas bantuan 

pendanaan usaha setelah melalui tahapan kompetisi business plan. 

Pelaksanaan bisnis mahasiswa akan didampingi oleh Tim Pendamping 

melalui kunjungan dan coaching, maupun monitoring dan evaluasi 

program. Keberlanjutan program dilakukan melalui festival 

kemahasiswaan dan inkubasi bisnis. 

D. MONITORING DAN EVALUASI 

Monev dilakukan untuk mengetahui kinerja Tim. Monev 

dilakukan di kelas dengan skema mahasiswa presentasi dan 

dilanjutkan tanya jawab. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat 

laporan kemajuan usaha. Setelah monev di kelas, monev dilanjutkan 

ke tempat usaha. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pelatihan Ide Usaha dan Workshop Business Plan 

Pada tahap awal pelaksanaan program, PPK UMY melakukan 

rapat koordasi dengan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan 

Alumni yang membawahi Divisi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan 

atau sering disebut Student Entrepreneur and Business Incubator 
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(SEBI). Hal ini dilakukan mengingat PPK akan berkolaborasi dengan 

SEBI UMY dalam menjalankan programnya. Program-progrom PPK 

akan memperkuat dan mempercapat ketercapain target-target yang 

dimiliki oleh SEBI. Secara kelembagaan, PPK menjadi bagian dari 

SEBI UMY. Pada tahap selanjutnya, SEBI melakukan sosialisasi 

kepada Dekan dan Kaprodi se UMY dalam rangka memperkenalkan 

program-program SEBI PPK dan meminta dukungan. 

Program pertama PPK adalah melakukan penjaringan peserta. 

Penjaringan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 

mahasiswa motivasi berwirausaha. Salah satu cara yang kami 

laksanakan adalah pelatihan ide usaha. Ide usaha dapat dimunculkan 

dari kisah sukses para pengusaha yang sudah mapan. Ide dan motivasi 

yang telah ada di mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan penuangan 

ide dalam bentuk proposal bisnis. 

Pelaksanaan Pelatihan Business Plan dilaksanakan dalam 

rankga merekrut calon peserta program dengan memberikan pada 

mereka pelatihan ide dan business plan. Pada pelatihan ini diikuti oleh 

120 mahasiswa dari berbagai prodi yang ada di UMY. Ada dua materi 

dalam pelatihan ini, yaitu “Passion To be Entrepreneur : Success Story 

dan Penyusunan Business Plan (Pengembangan Jaringan Bisnis). 

Sebagai narasumber adalah Puthut Ardianto, M.Pd. (Owner Lemos 

Pires: Batik Jumputan) dan Iskandar Bukhori, SE., SH., M.Si. Tindak 

lanjut dari pelatihan ini adalah kompetisi business plan. 

 
2. Kompetisi Business Plan 

Kompetisi Business Plan diawali dengan sosialisasi dan 

pendaftaran. Pendaftaran dan Pengumpulan Proposal dibuka dari 

tanggal 1 sampai dengan 14 Maret 2018. Sebanyak 80 kelompok 

mahasiswa mendaftar dan selanjutnya mengikuti proses seleksi. 

Selama proses penyusunan proposal, mahasiswa harus mendapatkan 

pembimbingan dari dosen pendamping. 

Proses seleksi dilaksanakan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama 

adalah penilaian kelayakan proposal dan tahap kedua adalah presetasi 

dan uji produk. Tim Juri terdiri atas : Sugito, Rr. Sri Handari, Taufik 

Akhbar, dan Oki Wijaya. Seleksi berhasil menghasilkan 13 kelompok 
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pemenang yang akan mendapatkan bantuan dana dari Universitas dan 

pembinaan oleh SEBI PPK. 

 
3. Implementasi Business dan Pendampingan 

Kelompok mahasiswa pemenang diminta untuk 

mengimplementasikan rencana bisnisnya dengan didampingi oleh 

dosen pendamping dan mentor dari SEBI. Pelaksnaan program 

dimonitoring dengan logbook dan juga diskusi-diskusi antara 

mahasiswa dengan dosen pendampingnya dan juga SEBI. 

 

 

 

Berikut adalah profil 13 kelompok yang menjadi peserta PPK 

: 
 

No Nama Kelompok Deskripsi 
Usaha 

1 Decocraft: 
Inovasi 
Dekorasi 
Ramah 
Lingkungan 

Decocraft merupakan usaha dibidang 
pembuatan home-decor yang 
menggunakan bahan kayu Jati Belanda 
dan merupakan limbah dari pallet 
pembuatan peti kemas. Saat ini decocraft 
memiliki beberapa varian produk seperti 
jam dinding kayu, lampu meja, frame 
souvenir, dan varian jam yang 
lain. 

2 Bule Pekarangan Usaha budidaya lele pekarangan layak 
untuk diperhitungkan. Hal ini dikarenakan 
penggunaan lahan pekarangan menjadi 
lahan produktif dapat membantu 
perekonomian masyarakat. Atas dasar 
pertimbangan tersebut, usaha Bule 
pekarangan hadir sebagai solusi atau 
alternatif bagi mahasiswa yang ingin 
memanfaatkan lahan kontrakannya. Bule 
pekarangan hadir dengan sistem sewa 
rumah yang juga sekaligus menyewa lahan 
pekarangan untuk dijadikan kolam 
budidaya. Sistem pembuangan air kolam 
yang terintegrasi langsung dengan lahan 
budidaya jahe merah membuat usaha ini 
ramah lingkungan dan tidak meninggalkan 
limbah. Karena limbah kolam yang 
dihasilkan akan langsung diproses secara 
alami menjadi pupuk untuk budidaya jahe 
merah. 
Usaha Bule pekarangan juga didukung oleh 
Kementerian Koperasi dan UKM melalui 
program Gerakan Kewirasuahaan Nasional 
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(GKN). Setelah melalui beberapa tahapan 
seleksi Bule pekarangan mendapatkan 
supporting dana sebesar dua belas juta 
rupiah untuk digunakan sebagai 
pengembangan usaha. 
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No Nama Kelompok Deskripsi 
Usaha 

3 Shoes Medical Shoes medical merupakan usaha 
dibidang jasa pencucian sepatu. Usaha ini 
berawal dari tugas perencanaan dan 
pengembangan bisnis yang kemudian 
ditekuni hingga saat ini. Usaha kemudian 
diikutkan dalam kompetisi business plan 
dan mendapat dana hibah dari SEBI 
UMY. 
Saat ini Shoes Medical telah 
mempekerjakan sebanyak tiga orang 
karyawan freelance yang merupakan 
mahasiswa. Keberadaan shoes medical 
memberikan dampak positif bagi mahasiswa 
karena membuka kesempatan untuk 
mahasiswa tersebut. 

4 Pemberian Nilai 
Tambah 
Bonggol Pisang 
Sebagai 
Cemilan Kaya 
Serat 

Bonggol pisang biasanya dianggap sebagai 
barang yang sudah tidak memiliki nilai 
ekonomis. Namun ditangan kelompok 
mahasiswa pertanian, bonggol pisang 
diolah menjadi camilan yaitu keripik binggol 
pisang yang kaya serat. Kelompok ini 
memberikan edukasi serta memberikan nilai 
tambah dari bonggol pisang. Saat ini keripik 
bonggol pisang sudah sering diikutkan 
dalam pameran atau expo diberbagai event. 
Bahan baku yang mudah dicari dan jarang 
dimanfaatkan orang justeru menjadi 
keunggulan dari produksi keripik bonggol 
pisang. Dengan modal yang 
sedikit namun mampu memproduksi 
keripik dalam jumlah yang banyak. 

5 BENGI (Briket 
Wangi) Ramah 
Lingkungan Upaya 
Meminimalisir 
Limbah Sebagai 
Bahan Bakar 
Produksi 

Briket wangi merupakan usaha yang 
bergerak dalam produksi briket dengan 
inovasi penambahan bahan pengharum 
sehingga briket yang diproduksi 
mengandung aroma wangi dan 
menyegarkan. 
Dengan memproduksi varian bentuk 
briket serta memiliki ukuran yang 
berbeda-beda, Bengi dapat 
diterima dengan baik di pasaran, terutama 
dikalangan penjual angkringan di wilayah 
sekitar Yogyakarta. 

6 Tropical Waffle Tropical waflle merupakan usaha dibidang 
kuliner dengan bahan utamanya adalah 
waffle. Waflle tersebut kemudian disajikan 
dengan ice cream dan disertai juga dengan 
topping dari berbagai selai organik sepert 
selai srikaya, nanas dan strawberry. 
Perpaduan yang pas antara waffle yang 
crunchy, ice cream yang lumer, serta selai 
yang menyegarkan 
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menjadikan tropical waffle mampu 
diterima dengan baik di pasaran terutama 
dikalangan mahasiswa. 

7 Grilled Mocha Grilled mocha merupakan usaha dibidang 
kuliner yang mengkombinasikan pare 
dengan racikan bolu sehingga 
menghasilkan bolu kering pare. Proses 
inovasi yang menggunakan bahan utama 
pare sehingga menjadikan pare memiliki 
nilai tambah, tidak terlepas dari usaha 
kelompok mahasiswa ini untuk lebih 
mengenalkan kepada masyarakat betapa 
pare yang pahit tersebut dapat diolah 
menjadi makanan atau kue yang lezat dan 
mengandung gizi yang tinggi. 

No Nama Kelompok Deskripsi 
Usaha 

  Keunikan dari bolu kering yang terbuat dari 
pare tersebut membuat olahan makanan ini 
digemari oleh pelanggan. Perpaduan rasa 
yang pas serta harganya yang ekonomis 
membuat usaha olahan pare tersebut laris 
manis. Saat ini usaha Grilled Mocha masih 
dikerjakan sendiri oleh dua orang 
mahasiswa dan belum memiliki karwayan. 

8 Portal 
Pertanian 
Akatani.id 

Akatani.id hadir memberikan solusi kepada 
penggerak pertanian di Indonesia untuk 
memberikan informasi seputar ilmu 
pertanian. Sebuah media daring masa kini 
yang mempermudah petani maupun pihak-
pihak yang tertarik dibidang pertanian 
untuk mempelajari berbagai hal tentang 
ilmu pertanian. 
Usaha jasa ini menghasilkan profit dengan 
cara perhitungan jumlah viewer yang 
mengunjungi portal websitenya. Selain itu, 
profit juga diperoleh dari iklan yang masuk 
kedalam portal website tersebut. 
Keunggulan dari website ini, berita atau 
postingan 
yang masuk secara kontinu mengikuti trend 
pertanian saat ini. 
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9 Kreasi Tanaman 
Hias Kaktus 
Menggunakan 
Cat Glow in The 
Dark 

Kaktus merupakan tanaman yang mudah 
dijumpai di Indonesia. Perawatannya yang 
mudah dan tidak membutuhkan banyak air 
membuat tanaman ini digemari oleh 
banyak kalangan. Beberapa orang justeru 
menjadikan tanaman kaktus sebagai 
souvenir pernikahan, hadiah ulang tahun, 
wisuda serta acara- acara lainnya. Atas 
latar belakang ini lah kelompok Kreasi 
Tanaman Kaktus kemudian berinovasi 
yaitu dengan membuat usaha penjualan 
aneka jenis kaktus menggunakan berbagi 
vas lucu yang bisa menghasilkan warna 
atau cahaya di kegelapan. 
Desain serta ukuran vas dilukis dengna 
berbagai warna dan karakter kemudian di 
cat menggunakan cat khusus yang dapat 
menghasilkan cahaya ketika ditempatkan 
ditempat yang gelap. Dengan mengambil 
bahan vas langsung dari pengrajin 
gerabah di daerah Bantul, membuat bisnis 
ini laku keras dikalangan mahasiswa 
karena harganya yang sangat terjangkau 
namun memiliki kualitas bunga serta vas 
yang tak kalah saing dari produk 
sebangsanya. 

No Nama Kelompok Deskripsi 
Usaha 

10 Fur-Craft 
"Furniture 
Crafting" 

Fur-craft adalah usaha rintisan dari 
mahasiswa lintas program studi. Usaha ini 
bergerak dibidang pembuatan home decor 
dengan bahan dasar kayu pallet. Proses 
pemsaran yang menggunakan jejaring 
mitra serta mengedepankan sistem custem 
desain membuat usaha ini terus berjalan 
hingga saat ini. 
Fur-craft juga telah mendapatkan dana 
hibah dari Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM-K). Suntikan dana yang diperoleh 
dari program SEBI serta PKM-K digunakan 
dengan optimal oleh kelompok tersebut 
untuk mengembangkan usaha. Saai ini fur-
craft telah memiliki workshop yang 
digunakan untuk mendisplay 
produk-produk yang telah dihasilkan. 
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11 Zaynah (Sabun 
Halal Herbal 
Spirulina dengan 
Ekstra Minyak 
Zaitun) 

Zaynah merupakan usaha berbasis 
kelompok yang memproduksi sabun 
herbal khusus untuk wajah. 
Bahan dasar yang digunakan untuk 
membuat sabun yaitu ekstrak minyak 
zaitun. Kandungan vitamin yang ada dalam 
minyak zaitun, membuat tanaman ini sering 
diracik untuk digunakan dalam dunia 
kosmetik. Zaynah mampu 
mengkombinasikan spirulina dan ekstrak 
minyak zaitun menjadi perpaduan sabun 
yang harum, lembut serta bermanfaat untuk 
membersihkan kotoran diwajah dengan 
sangat baik. Didukung oleh respon pasar 
yang sangat baik, saat ini Zaynah tengah 
mengembangkan produknya 
menjadi sabun cair. 

12 Mantera (Masker 
Kain Anti Kanker 
Alami) 

Masker saat ini menjadi kebutuhan primer 
bagi semua kalangan. Meningkatnya jumlah 
kendaraan mempengaruhi pula 
peningkatan polusi udara yang dihasilkan. 
Kelompok mahasiswa dari program studi 
farmasi ini kemudian menciptakan inovasi 
masker anti kanker (Mantera). Penggunaan 
daun lidah mertua sebagai bahan dasarnya 
membuat mantera menjadi salah satu 
masker anti kanker alami. Saat ini sistem 
penjualan Mantera masih dalam tahap 
direct selling. Namun berdasarkan hasil dari 
Monitoring dan Evaluasi yang telah 
dilakukan, sistem pemasaran dari usaha ini 
akan dikembangakan dengan cara bermitra 
dengan apotek-apotek dan beberapa 
franchise di 
Yogyakarta 

13 Pasal Sabu Alinea 
2 In 1 

Pasal Sabu Alinea 2 in 1 adalah kelompok 
usaha mahasiswa dari prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris. Pasal Sabu saat ini 
memproduksi sepatu dan sandal wanita 
yang menggunakan kombinasi corak kain 
bugis sebagai bahan utamanya. Beberapa 
varian produknya seperti wedges, high 
heels, flat shoes, dan flip flop didesain 
sedemikian rupa menggunakan kombinasi 
khas kain bugis. 
Target pasar yang dibidik meliputi hotel, 
home stay, pusat oleh-oleh khas bugis, 
serta wanita karier yang berada di rentang 
usia 25 - 35 tahun. 
Saat ini produk pasal sabu juga sudah dapat 
di 
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No Nama Kelompok Deskripsi 
Usaha 

  peroleh di beberapa e-commerce seperti 
Tokopedia dan Shopee. 

 

4. Festival Kewirausahaan Mahasiswa 

Festival Kewirausahaan Mahasiswa (FKM) dilaksanakan pada 

tanggal 28 April 2018. Festival ini ditujukan untuk memfasilitasi 

mahasiswa binaan untuk mempromosikan produk barang dan jasa. 

Dalam pelaksanaannya FKM merupakan rangkaian dari acara 

pameran produk atau expo serta seminar kewirausahaan yang diisi 

oleh praktisi bisnis yaitu Muhammad Assad. 

Penyelenggaraan acara ini berkolaborasi dengan BEM UMY 

dalam Judul “UMY Creative Student Festival” yang terdiri atas dua 

agenda besar yaitu pameran Pendidikan dan Kewirausahaan. Acara ini 

di ikuti oleh 100 stand terdiri atas 75 stand kewirausahaan dan 25 stand 

pendidkan. Festival dihadiri oleh 500 pengunjung dan peserta seminar. 

Dari jumlah stand yang mengikuti pameran, 10 stand diantaranya 

adalah kelompok binaan yang lolos dalam kompetisi business plan. 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada 26 Juli 2018. 

Monev dilakukan oleh Tim terhadap 13 kelompok yang memperoleh 

hibah kewirausahaan. Monev ditujukan untuk melihat kemajuan dan 

pertanggungjawaban dari kelompok penerima hibah. Hasil monev 

menunjukkan bahwa semua kelompok dapat menjalankan usahanya 

dengan baik. Tiga kelompok memiliki capaian terbaik terdiri dari Fur 

Craft, Shoes Medical, dan Deco Craft dari aspek profit dan inovasi 

usaha. Monev juga dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat usaha 

mahasiswa. 
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A. KESIMPULAN DAN SARAN 

Program pengembangan kewirusahaan yang telah dilaksanakan dalam 

payung SEBI berhasil mencetak 13 kelompok wirausaha baru di UMY. 

Jumlah ini masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 

baru UMY yang rata-rata 5000 mahasiswa. Prospek pengembangan wirausaha 

mahasiswa semakin terbuka seiring dengan sulitnya lapangan pekerjaan dan 

banyaknya start up muda dari kalangan mahasiswa yang bisa menjadi role 

model. Oleh karena itu, berdasarkan pada pelaksanaan PPK tahun 2018, maka 

ada beberapa permasalahan yang harus bisa diselesaikan pada tahap 

selanjutnya : 

Kurangnya minat berwirausahan di kalangan mahasiswa. Terbukti 

hanya 120 orang yang mendaftar untuk mengikuti program PPK SEBI. Hal 

ini perlu adanya upaya meningkatkan minat dan motivasi berwirausaha 

mahasiswa. Perlu adanya lessen learn yang bisa diadopsi oleh UMY dalam 

rangka meningkatkan jumlah mahasiswa yang berminat dan menjalankan 

kewirausahaan. 

Keberlanjutan kewirausahaan mahasiswa yang masih sangat rentan. 

Beberapa kelompok mengalami perpecahan dan usaha tidak berjalan baik. 

Faktor kesibukan studi juga menjadi hambatan bisnis mahasiswa. Selian itu 

dorongan orang tua sangant diperlukan bagi berjalannya bisnis mahasiswa. 

Orang tua justru sering menghalangi anaknya untuk berwirausaha agar tetap 

fokus pada studi. Oleh karena perlu sinergi antara SEBI-Mahasiswa dan 

orang tua. 

Pola pelatihan dan pendampingan yang masih lemah sehingga 

menyebabkan keterampilan dan motivasi berwirausaha mahasiswa menjadi 

lemah. Perlu adanya pola pelatihan yang terstruktur dan pendampingan yang 

intensif dari dosen maupun sebi. 

Masih minimnya pola kemitraan usaha dengan UMKM maupun 

perusahaan menjadi salah satu kelemahan juga dalam pengembangangan 

bisnis mahasiswa. 
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