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Kata Pengantar
Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bekerjasama dengan Unit
Pelayanan Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan terus
berupaya mengembangakan dan memperbanyak jumlah mahasiswa
wirausaha di Universitas Negeri Medan. Pentingnya program
mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi telah disadari oleh pihak
perguruan tinggi dan diwujudkan melalui kegiatan Business Plan
Competition 2021 (BPC 2021) .
BPC 2021 ditujukan untuk mahasiswa yang memerlukan stimulasi dana pengembangan
usaha. Pedoman ini disiapkan sebagai acuan penyelenggaraan BPC 2021 untuk
Universitas Negeri Medan. Ayo perkaya idemu, kembangkan usahamu dan raih
suksesmu. Mahasiswa berwirausaha, Indonesia maju.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd.
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Mengapa Perlu BPC?
Tahun 2020 merupakan tahun dimana dunia sedang bertransformasi seiring dengan
berbagai ketidakpastian global dari dampak pandemi Covid-19 yang memicu berbagai
tekanan terhadap ekonomi semua negara. Ditengah ketidakpastian ekonomi global
tersebut, Indonesia juga mengalami dampak yang cukup besar. Indonesia masih
berharap akan adanya pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga sampai 5 persen
dengan terciptanya 2 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Pada tahun 2021 ini
diharapkan perekonomian Indonesia mulai bergerak naik seiring dengan harapan
pemulihan ekonomi pasca pandemi yang direncanakan Pemerintah. Tantangan terbesar
saat ini adalah adanya beban 7,05 juta pengangguran, termasuk pengangguran terdidik
berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya
yang konkrit agar jumlah pengangguran dapat ditekan melalui peningkatan jumlah
wirausahawan di Indonesia.
Berdasarkan data tahun 2019, peringkat wirausaha Indonesia menempati 94 dari 137
Negara, dengan jumlah mencapai 3,5 persen dari jumlah penduduk. Rasio ini masih
lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10
persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen maupun AS yang 12 persen. Perguruan
tinggi memiliki peran penting untuk mendorong dan meningkatkan jumlah wirausaha
muda di Indonesia. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi itu harus disiapkan untuk
menciptakan lapangan kerja bukan untuk sekedar meluluskan para pencari kerja.
Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z terkenal memiliki kemampuan dan keahlian
yang lebih melalui berbagai ide kreatif dan inovatif. Dalam berkontribusi serta berperan
untuk ikut membangun perekonomian bangsa, para mahasiswa generasi milenial
selama ini telah menelurkan berbagai entrepreneur muda yang sukses melalui berbagai
usaha yang inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Beberapa usaha
profesional yang muncul dari karya-karya kreatif dan inovatif para generasi millenial,
seperti Startup, Content Creator, berbagai macam produk makanan kekinian, jasa
berbasis teknologi, bahkan sampai Youtuber, dan masih banyak lagi. Semua ini
merupakan bentuk usaha yang dilakukan para mahasiswa atau generasi milenial untuk
mencapai kesuksesan dan perlu terus didukung dan dikembangkan.
Dalam rangka mendorong munculnya wirausahawan muda di perguruan tinggi,
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kembali menyelenggarakan
Business Plan Competition (BPC) tahun 2021. Program BPC diharapkan mampu
mendukung visi-misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kemdikbud untuk
pengembangan wirausaha baru dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui
pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
Program BPC diharapkan juga dapat menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam
membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studi.
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Program BPC menitikberatkan pada orientasi ide, proses dan hasil usaha. Tahapan BPC
tahun 2021 meliputi sosialisasi, workshop, penerimaan usulan usaha, seleksi,
penetapan penerima bantuan BPC, pendampingan wirausaha dan penilaian kemajuan
pelaksanaan usaha .
Tujuan BPC
1. Menumbuhkan karakter wirausaha;
2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif dan inovatif;
3. Membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan usaha dengan menemukan
celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha; dan
4. Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Persyaratan Peserta
Mahasiswa yang akan mengikuti BPC Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1. Mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan pada program sarjana/Diploma 3
maksimal semester 7
2. Pengusul adalah kelompok mahasiswa berjumlah 5-7 orang dengan perpaduan
antara beberapa bidang ilmu atau Program Studi;
3. Mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu
kelompok baik sebagai ketua maupun anggota.
Manfaat Mengikuti BPC
Mahasiswa penerima bantuan BPC 2021 akan mendapatkan berbagai manfaat dari
mulai workshop kewirausahaan bersama para praktisi dan entrepreneur sukses di
Indonesia, sampai bantuan pengembangan usaha, sebagai berikut:
1. Bantuan pengembangan usaha dari Universitas Negeri Medan dalam bentuk
uang tunai sebesar 3 juta rupiah per satu usaha mahasiswa.
a. Pencairan dana 90% setelah pengumuman seleksi.
b. Pencairan dana 10% setelah penilaian kemajuan pelaksanaan usaha.
2. Pendampingan usaha oleh UPT- Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
Unimed.
3. Workshop pengembangan usaha oleh praktisi dan pengusaha muda.
Kategori Usaha dan Cara Mengajukan Usulan
Usulan usaha yang dapat diajukan pada program BPC adalah usaha dengan kategori
usaha sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman
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2.
3.
4.
5.

Jasa dan perdagangan
Industri kreatif
Produksi/budidaya
Teknologi terapan

Pengajuan proposal dilakukan dengan mengisi form online secara lengkap serta
melakukan upload proposal di laman https://bit.ly/pendaftaranbpc2021 .
Seleksi Usulan Usaha
Seluruh usulan usaha yang masuk akan diseleksi oleh reviewer yang ditugaskan oleh
Universitas Negeri Medan. Usulan usaha yang diterima akan ditetapkan sebagai
kelompok mahasiswa penerima pendanaan BPC 2021.
Kriteria Penilaian Usulan Usaha
Penilaian dilakukan berdasarkan kepada enam poin utama dalam usulan usaha
mahasiswa sebagai berikut:
Tujuan Mulia
Tujuan mulia dari usaha yang dikembangkan mahasiswa
Pelanggan
Pelanggan potensial yang menjadi sasaran dari usaha yang dikembangkan
mahasiswa
Produk
Produk yang kreatif, inovatif, solutif, dan berdaya saing yang ditawarkan oleh
mahasiswa
Pemasaran
Strategi memasarkan produk dari usaha yang dikembangkan mahasiswa
Strategi SDM
Uraian tugas dan tanggung jawab mahasiswa sesuai dengan deskripsi pekerjaan
masing-masing untuk mencapai tujuan usaha
Keuangan
Rencana keuangan usaha yang berupa laporan keuangan (labarugi dan arus
kas)
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Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Usaha
Penilaian kemajuan pelaksanaan usaha dilakukan berdasarkan laporan kemajuan yang
dibuat oleh Peserta BPC. Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian kemajuan
pelaksanaan usaha untuk menentukan hasil akhir yang direncanakan. Laporan yang
harus disampaikan oleh mahasiswa penerima bantuan pengembangan usaha:
RUBRIK PENILAIAN
Penilaian Proposal
No

Kriteria

Bobot

1

Kreativitas:
Bentuk Usaha (unik dan bermanfaat)

25

Keunggulan Produk/Jasa

25

2

Peluang Pasar

20

3

Potensi Usaha:
Potensi perolehan profit

15

Potensi keberlanjutan usaha

15

Total

Skor

Nilai

100

Ketentuan Proposal
1. Proposal Rencana Bisnis/RintisanUsaha yang diusulkan tidak melanggar peraturan
perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan norma kesusilaan.
2. Proposal Rencana Bisnis/Rintisan Usaha yang diusulkan
perencanaan bisnis yang belum beroperasi atau baru berjalan.
3. Proposal Rencana Bisnis/Rintisan Usaha
diimplementasikan menjadi bisnis nyata.

yang

berlaku untuk

diusulkan

harus

bisa

4. Rencana Bisnis/Rintisan Usaha belum pernah dilombakan.
5. Rencana bisnis tersebut adalah karya original dari peserta, bukan merupakan
plagiat.
6. Seluruh proposal Rencana Bisnis/Rintisan Usaha yang diterima oleh pihak panitia
akan diseleksi berdasarkan kriteria penilaian.
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7. Nama-nama tim yang terpilih sebagai finalis akan diumumkan pada Oktober 2021
melalui Surat Pemberitahuan, email atau telepon dari panitia pelaksana.
8. Dewan juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi
plagiarisme.
9. Panitia akan menjaga kerahasian proposal Rencana Bisnis/Rintisan Usaha peserta.
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Sistematika Penulisan
Isi utama proposal ditulis dengan:
1. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12.
2. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata
kiri dan kanan.
3. Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin
kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Format penulisan isi utama
proposal mengikuti sistematika sebagai berikut:

COVER
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
Uraikan latar belakang, atau alasan yang mendasari disusunnya proposal BPC 2021.
Apakah komoditas produk atau usaha yang ditawarkan berdasar atas hasil riset pasar
(adanya peluang pasar) atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Ungkapkan
pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha,
dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk yang diajukan dalam proposal
dibanding dengan produk-produk sejenis yang sudah ada. Calon konsumen perlu untuk
diungkapkan keberadaan dan sebarannya.

BAB 2. GAMBARAN UMUM USAHA
Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumberdaya
dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara
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singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan usaha
(cash flow minimal untuk 1 tahun kedepan yang dapat menunjukkan keberlanjutan
usaha).
BAB 3. METODE PELAKSANAAN USAHA
Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik/cara membuat produk
komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam
pencapaian tujuan program. Pada tahapan pekerjaan, uraikan aktivitas-aktivitas yang
dilakukan dan alat/bahan yang digunakan.
Lampiran - (Attachement)
Lampiran 1 : Biodata ketua dan anggota
Lampiran 2 : Biodata Dosen Pembimbing
Lampiran 3 : Foto bukti usaha
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Tahapan Pelaksanaan BPC 2021
Tahapan pengajuan usulan
bit.ly/pendaftaranbpc2021 .

usaha

adalah melalui pendaftaran daring pada

Workshop/Coaching Usaha Bulan Oktober - November:
1.
2.
3.
4.
5.

Strategi Kelayakan Bisnis
Pelaporan Keuangan Bisnis
Perkembangan Teknologi dan Informasi Bisnis
Digital Marketing Bisnis
Komunikasi Digital Bisnis
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Lampiran 1 Format Kulit Muka Proposal BPC 2021
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Lampiran 2 Format Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul
2. BidangUsaha

3.

4.

5.

:
: ( ) Teknologi
( ) Industri Kreatif
( ) Jasa

Ketua Pelaksana
a. NamaLengkap
b. NIM
c. Jurusan
d. Universitas
e.
Alamat Rumah dan No HP N a m
a Anggota

:
:
:
:
:
:
:

1)
2)
3)
Dosen Pendamping
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIDN
c. Alamat Rumah dan No. Tel./HP

:
:
:

( ) Agribisnis
( ) Kuliner

Kota, Tanggal Bulan Tahun
Hormat Kami,
Dosen Pendamping

(

Ketua Tim

)

(

NIDN

)

NIM.
Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
(

)

NIP.
*boleh tanda tangan digital
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Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota
BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENGUSUL

1

A.
IDENTITAS DIRI
Nama Lengkap

2

Jenis Kelamin

3

Program Studi/ Jurusan

4

Perguruan Tinggi

5

NIM

6

Tempat, Tgl Lahir

7

E-Mail

8

No telp

9

Status TIM

No

B. PELATIHAN/WORKSHOP/KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN
Tahun
Nama Kegiatan
Peran Saudara

C. Motivasi Mengikuti BPC Unimed 2021

…………….,……………2021
Ttd
Nama Lengkap
NIM

*boleh tanda tangan digital
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Lampiran 4. Dosen Pendamping PBC Unimed 2021

BIODATA DOSEN PENDAMPING PBC UNIMED 2021
A. IDENTITAS DIRI
1
Nama Lengkap (dengan gelar)
2

Jenis Kelamin

3

Progam Studi

4

NIDN/NIP

5

Tempat Tgl lahir

6

e-Mail

7

HP

B. PENGALAMAN MEMBIMBING BISNIS MAHASISWA
No Tahun
Nama Mahasiswa
Nama Bisnis dan Penjelasan
Singkat

……………,…………2021
Ttd
Nama
NIDN
*boleh tanda tangan digital
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