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PENGANTAR 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah 

membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. 

Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, 

sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, 

sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang 

sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus meresponse secara cepat dan tepat. 

Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan 

lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang uggul. Generasi yang 

tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar 

budaya bangsanya. 

Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan 

pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini 

belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang 

terampil, lentur dan ulet (agile learner). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang 

tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan 

semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 

memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program 

studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk 

memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata 

sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat 

terjadi di manapun, semesta belajar tak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, 

perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat 

kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui 

interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia 

nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan 

pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara 

langsung. 
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Kegiatan Perusahaan Rintisan merupakan satu dari delapan kegiatan yang 

direkomendasi oleh kemdikbud melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penilaian harus dipandu oleh satu 

panduan agar pada implementasinya berjalan dengan baik dan mengurangi 

perbedaan persepsi dari dosen pembimbing. Panduan Kegiatan Perusahaan 

Rintisan Edisi 1 ini merupakan versi awal dari dimulainya Kegiatan 

Perusahaan Rintisan di Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Pasundan Bandung. 
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1. PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PERUSAHAAN RINTISAN PROGRAM MERDEKA 

BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, 

dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus 

disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak 

saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang 

berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih 

capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

secara optimal dan selalu relevan. 

Sistem Nasional Iptek dan Inovasi merupakan hal yang paling mendasar yang 

harus dimiliki oleh suatu negara yang ingin tumbuh dengan berbasiskan pada 

Iptek dan Inovasi. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 mengenai Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi landasan pembangunan 

Iptek nasional secara keseluruhan. UU Sisnas Iptek dan Inovasi ini adalah 

sebagai payung hukum pengembangan Iptek dan Inovasi secara lebih 

sistematis serta terintegrasi. 

Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi sebagai salah satu pusat 

penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Undang-undang No 

12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, memiliki tujuan untuk 

menghasilkan produk Iptek yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. 

Manfaatnya akan terasa apabila hasil produk iptek tersebut dapat 

dikomersialkan. Dampaknya, ada perekrutan tenaga kerja baru dan subsitusi 

impor dari luar negeri. 

Program Perusahaan Rintisan di Perguruan Tinggi yang merupakan satu bentuk 

kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan yang mampu 

mengaplikasikan fungsinya dalam menghilirisasi hasil-hasil inovasi teknologi 
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yang ada di perguruan tinggi. Inovasi inilah diharapkan nantinya dapat menjadi 

sebuah usaha bisnis baru yang siap bersaing di pasar. Seperti diketahui bahwa 

salah satu tujuan utama dari Program Perusahaan Rintisan adalah mendekatkan 

dan mendorong hasil-hasil inovasi dari Perguruan Tinggi yang mempunyai 

nilai komersial untuk dihilirisasi yang dapat dirasakan oleh penggunanya, 

dimana pengguna dalam hal ini adalah masyarakat. Berdasarkan data hasil 

penelitian yang menghasilkan model/prototipe di Program Studi Teknik Mesin 

selama ini, masih banyak produk inovasi yang belum sampai ke tahap 

komersialisasi. 

Memperhatikan kenyataan di atas, untuk tahun anggaran 2020 program studi 

Teknik Mesin FT-Unpas memilih Kegiatan Perusahaan Rintisan dimana 

program tersebut akan berada dibawah Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis yang 

ada di Universitas Pasundan. Produk Inovasi berupa Prototipe yang berbasis 

teknologi yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan perusahaan rintisan adalah 

prototipe yang telah memiliki Tingkat Kesiapan Teknologi tingkat 7 (TKT 7) 

dan diarahkan dalam kegiatan ini naik ke level 8 (TKT 8). Pusat Inovasi dan 

Inkubator Bisnis Universitas Pasundan akan berperan sebagai tempat 

menyemai bibit produk inovasi yang telah dihasilkan di program studi teknik 

mesin agar tumbuh menjadi produk inovasi yang bernilai komersial dan  

bermanfaat bagi masyarakat. 

Kegiatan  dilaksanakan selama satu semester penuh di industri ataupun di 

konsultan yang setara dengan waktu kerja 4-6 bulan. Selama magang, 

mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem 

solving, analytical skills), maupun softskills (etika kerja, komunikasi, kerja 

sama). 

 

1.2  LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Rintisan adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 

Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan; 

4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan 

Tinggi; 

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan 

Inkubator Wirausaha; 

7. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional 2017-2045; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 

tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, 

Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi; 

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 

Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester 

Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 24 tahun 2015 tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator; 

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 42 

tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan 

Teknologi; 

13. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 111 Tahun 2020 

tentang Implementasi  Merdeka Belajar Kampus Merdeka di 

Universitas Pasundan. 
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1.3 TUJUAN 

Tujuan dari program ini adalah: 

1. Meningkatkan nilai tambah Invensi agar bernilai komersial; 

2. Menumbuhkan perusahaan rintisan berbasis teknologi di program studi 

teknik mesin FT-Unpas. 

 

1.4 SASARAN 

Sasaran program yang ingin dicapai adalah: 

1. Terwujudnya produk inovasi dari program studi teknik mesin FT-Unpas 

yang siap untuk di komersialkan; 

2. Terwujudnya Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi yang berasal dari 

prodi teknik mesin FT-Unpas. 

 

1.5 DEFINISI 

Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi dari program studi teknik mesin 

FT-Unpas adalah calon usaha baru/rintisan berbasis teknologi berasal dari 

prodi teknik mesin yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan 

produknya masih berwujud prototipe. 

Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang melakukan 

kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan 

pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan rintisan 

berbasis teknologi yang profitable dan sustainable. 

Komersialisasi adalah suatu rangkaian upaya mulai dari tahapan 

penyempurnaan prototipe produk, tahap produksi produk, dan kemudian 

menuju penerimaan pasar serta penggunaannya. 

Prototipe adalah bentuk fisik pertama (model asli) dari suatu objek yang 

direncanakan dibuat dalam suatu proses produksi mewakili bentuk dan dimensi 

dari objek yang diwakilinya dan digunakan sebagai contoh untuk 

dikembangkan menjadi produksi massal. 
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Hilirisasi adalah suatu proses yang membawa hasil invensi menjadi produk 

inovasi yang siap dipasarkan sehingga masyarakat dapat turut menikmati 

manfaat dari hasil produk inovasi tersebut. 

Tingkat Kesiapan Teknologi adalah suatu sistem pengukuran sistematis yang 

mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi tertentu 

dan perbandingan kematangan atau kesiapan antara jenis teknologi yang 

berbeda. 

 

Gambar 1. Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level) 

 

1.6  BIDANG FOKUS PRORITAS 

Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

inovasi, maka yang diprioritaskan untuk dikembangkan pada perusahaan 

rintisan di program studi teknik mesin FT-Unpas adalah 

1. Kesehatan 

• Alat dan instrumentasi kesehatan produksi dalam negeri. 

 

2. Energi 

• Bahan bakar bersih berbasis energi baru dan terbarukan 

rendah/tanpa karbon; 

• Teknologi kelistrikan berbasis energi baru dan terbarukan 

rendah/ tanpa karbon; 
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• Manajemen energi, teknologi efisiensi, konservasi, dan energi 

cerdas. 

 

3. Transportasi 

• Infrastruktur dan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk 

peningkatan kemampuan, keselamatan, kehandalan, dan daya 

saing. 

 

4. Rekayasa Keteknikan 

• Teknologi penanganan, pengolahan, dan pengemasan untuk 

produk pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, 

peternakan, dan perikanan; 

• Teknologi konstruksi bangunan untuk mitigasi, pencegahan dan 

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan budaya sadar bencana; 

• Material maju untuk kesehatan, transportasi dan biomekanik; 

• Teknologi serat, tekstil, dan produk tekstil; 

• Teknologi mesin untuk industri. 

 

5. Pertahanan dan Keamanan 

• Teknologi pendukung daya gerak; 

• Teknologi pendukung daya gempur; 

• Teknologi pendukung pertahanan; 

• Sistem pemantauan radiasi untuk memonitoring unsur 

radioaktif. 

 

6. Kemaritiman 

• Teknologi penguatan infrastruktur dan konektivitas maritim; 

• Teknologi perlindungan dan pemanfaatan sumber daya 

maritim. 

 

7. Multidisiplin dan Lintas Sektoral 
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• Teknologi dan manajemen bencana hidrometereorologi dan 

cuaca ekstrim. vulkanik, tsunami, gempa bumi, dan bencana 

biologi, kimia, radioaktif, dan rawan pangan (pengembangan 

teknologi peringatan dini, mitigasi, dan pengurangan bencana, 

pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, regulasi dan 

budaya sadar bencana) 
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2.  PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN 

PERUSAHAAN RINTISAN 

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

 

2.1  LATAR BELAKANG 

The Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) pada tahun 

2019 merilis indeks kewirausahaan global (Global Entrepneurship Index) 

berdasarkan 14 pilar komponen ekosistem perusahaan rintisan/kewirausahaan 

(diantaranya; modal manusia, proses inovasi, inovasi produk, kompetisi, 

absorpsi teknologi, dukungan budaya dan risiko modal). Penilaian GEDI 

menempatkan Indonesia pada peringkat ke 94 dari 137 negara dengan nilai 21 

persen. Peringkat ini menempatkan Indonesia dibawah negara-negara Asia 

Tenggara lain seperti Singapura (27), Brunei Darussalam (53), Malaysia (58), 

Thailand (71), Filipina (76) dan Vietnam (87). Diperlukan kolaborasi yang 

sinergi dari berbagai institusi di Indonesia untuk membangun ekosistem 

perusahaan rintisan/kewirausahan. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang salah satunya adalah memberikan 

keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi sampai 

dengan 3 semester. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun kultur 

belajar yang inovatif, tidak membelenggu atau mengekang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan atau passion mahasiswa. Terdapat 8 kegiatan pembelajaran 

yang dapat dipilih mahasiswa diluar kampus, salah satunya adalah Perusahaan 

Rintisan/Wirausaha. 

Peningkatan semangat merintis perusahaan baru dan jumlah wirausaha menjadi 

perhatian di program studi teknik mesin FT-Unpas. Minat mahasiswa untuk 

membangun usaha baru masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari 

minimnya jumlah proposal yang disusun untuk diikutsertakan dalam Startup 

Inovasi Indonesia. Sejak tahun 2017 ada 10 (sepuluh) proposal yang 

diikutsertakan dalam program Startup Inovasi Indonesia dan 5 (lima) proposal 
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berhasil didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan 

Inovasi Nasional. 

Program Studi Teknik Mesin FT-Unpas untuk program MBMK telah 

menempatkan Kegiatan Perusahaan Rintisan sebagai salah satu fokus dalam 

proses pembelajaran, sebagai upaya mempersiapkan lulusan untuk tidak 

berorientasi mencari pekerjaan (job seeker) tetapi menciptakan pekerjaan (job 

creation). Beberapa kebijakan dalam penyusunan kurikulum dan kegiatan yang 

dilakukan antara lain mata kuliah Technopreneurship menjadi mata kuliah 

wajib di program studi teknik mesin, pembinaan perusahaan rintisan baru 

melalui Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Pasundan. Dari kedua 

kegiatan tersebut hanya kuliah Tecknopreneurship yang diakui sebagai 

kegiatan akademik dan memiliki bobot satuan kredit semester (sks) sebanyak 

sks. Sedangkan pembinaan perusahaan rintisan dianggap sebagai kegiatan 

ekstra kurikuler. Program MBKM menawarkan kegiatan pembelajaran di luar 

kampus yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan potensi membangun perusahaan rintisan diharapkan dapat 

lebih menarik minat mahasiswa, karena kegiatan ini dapat dilakukan 1 sampai 

2 semester dengan bobot 20 – 40 sks.  

 

2.2 TUJUAN 

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat merintis 

perusahaan berbasis teknologi/wirausaha mengembangkan usahanya secara 

lebih leluasa. 

1. Memberikan pengalaman dan ketrampilan manajerial serta membentuk 

jiwa wirausaha dan profesionalisme mahasiswa. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menciptakan 

pekerjaan sebagai upaya penanganan masalah pengangguran 

intelektual. 

3. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengembangan kegiatan belajar 

di luar kampus. 
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3. ATURAN UMUM PELAKSANAAN PERUSAHAAN 

RINTISAN/WIRAUSAHA 

 

3.1  PERSYARATAN PELAKSANAAN PERUSAHAAN RINTISAN 

 

A. Syarat Akademik dan Umum 

1. Lolos seleksi sikap dan akademik yang diselenggarakan oleh 

Program Studi Teknik Mesin; 

2. Lulus mata kuliah minimum hingga semester 4 dengan raihan 72 

SKS. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi/keuangan 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik/Universitas 

Pasundan;  

3. Berpenampilan rapih dan sopan, tidak berambut panjang bagi pria 

dan sanggup bertingkah laku baik selama membangun 

perusahaan rintisan. 

B. Syarat Administrasi 

Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan perusahaan rintisan yang 

telah ditentukan oleh program studi, mahasiswa harus menyiapkan: 

1. Surat Keterangan Aktif sebagai Mahasiswa; 

2. Fotocopy KTM; 

3. Mengajukan Proposal Perusahaan Rintisan. 

 

3.2  PROSEDUR PENGAJUAN KEGIATAN PERUSAHAAN 

RINTISAN 

 

A. Prosedur pengambilan kegiatan perusahaan rintisan disusun dalam 

sebelas tahap sebagai berikut: 

1. Perwalian. Sebelum perwalian, mahasiwa wajib membayar DPP 

semester berjalan dan melaksanakan aktivasi status melalui 
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SITU. Selanjutnya mahasiswa mencetak Voucher Virtual 

Account dan membayar biaya kegiatan perusahaan rintisan. 

Periksa KRS (Kartu Rencana Studi) dan melaksanakan 

perwalian. Syarat pengambilan kegiatan perusahaan rintisan 

adalah bahwa calon peserta telah menyelesaikan mata kuliah 

minimal sebanyak 72 SKS atau seluruh mata kuliah hingga 

semester 4.  

2. Penjelasan Pedoman Perusahaan Rintisan; 

3. Pemilihan topik kegiatan perusahaan rintisan; 

4. Pemilihan dosen pembimbing/pendamping; 

5. Pendampingan penyusunan proposal kegiatan perusahaan 

rintisan; 

6. Penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah; 

7. Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Rintisan dibawah kendali 

Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis; 

8. Monitoring dan evaluasi kegiatan perusahaan rintisan; 

9. Penyusunan jurnal harian, laporan kemajuan dan laporan akhir; 

10. Penyusunan Proposal Startup Inovasi Indonesia; 

11. Presentasi Proposal Stratup Inovasi Indonesia. 

 

B. Persyaratan pengajuan proposal 

1. Proposal diajukan oleh sekelompok mahasiswa terdiri dari 

(maksimal 3 orang) yang berasal dari Program Studi Teknik 

Mesin FT-Unpas kepada Koordinator Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Teknik Mesin;  

2. Proposal diserahkan kepada Korlitabmas Program Studi Teknik 

Mesin dan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis;  

3. Proposal diseleksi oleh Korlitabmas Program Studi Teknik 

Mesin (seleksi kesiapan teknologi) bersama Pusat Inovasi dan 

Inkubator Bisnis (seleksi nilai ekonomi);  
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4. Proposal Hasil seleksi diserahkan kepada Ketua Program Studi 

Teknik Mesin dan Program Studi membuat pernyataan hasil 

seleksi. 

Tahapan Kegiatan Perusahaan Rintisan dapat dilihat pada Gambar 2 

 

 

Gambar 2. Tahapan Kegiatan Perusahaan Rintisan 
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4.  SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL 

 

1. Proposal bukan bersifat penelitian, sehingga dalam pemberian judul 

proposal bagi produk inovasi teknologi yang diajukan pada kegiatan 

perusahaan rintisan wajib menggunakan bahasa hilirisasi maupun 

yang bersifat komersil;  

2. Proposal ditulis pada kertas A4 dengan huruf Times New Roman font 

12, spasi 1,5 serta margin (atas-bawah-kiri masing-masing 2,5 cm dan 

kanan 2 cm).  

3. Outline yang disajikan dalam proposal adalah sebagai berikut: 

I. Cover Proposal  

II. Ringkasan Eksekutif  

III. Daftar Isi  

IV. Bab 1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang; 

b. Tujuan Kegiatan; 

c. Manfaat Kegiatan.  

V. Bab 2. Aspek Produk Inovasi Teknologi  

a. Deskripsi Produk Inovasi;  

b. Latar Belakang Pengembangan Produk;  

c. Keterbaharuan Produk;  

d. Spesifikasi Teknis Produk Teknologi;  

e. Kegunaan/Manfaat Produk;  

f. Keunggulan dan Kelemahan produk;  

g. Kepemilikan Produk Inovasi;  

h. Kekayaan Intelektual (KI);  

i. Sertifikasi dan Standarisasi Produk;  

VI. Bab 3. Pengembangan Produk  

a. Roadmap Pengembangan Produk;  

b. Pengujian Produk;  

c. Pendanaan Pengembangan Produk;  

VII. Bab 4. Aspek Pengembangan Bisnis 
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a. Business Model Canvas; 

b. Target Pasar; 

c. Pangsa Pasar; 

d. Penetapan Biaya Produksi dan Harga Jual Produk; 

e. Rencana Pemasaran Produk; 

VIII. Bab 5. Rencana Kegiatan  

IX. Bab 6. Rencana Output Kegiatan  

X. Bab 7. Rencana Penggunaan Anggaran 
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FORMAT PENYUSUNAN PROPOSAL 
 

I. COVER 

 

PROPOSAL 

PERUSAHAAN RINTISAN 

TAHUN ….. 

 

 

 

Logo Unpas 

 

(Nama Produk Inovasi Teknologi) 

 

Bidang Fokus: …………………… 

 

 

 

 

Lembaga Inkubator : ................ 

No. Telp Kantor : ................ 

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

Email : ................ 
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II. RINGKASAN EKSEKUTIF 

  

RINGKASAN EKSEKUTIF 

(Jelaskan secara ringkas (maksimal 300 kata) terkait dengan aspek 

produk inovasi, potensi pasar, rencana pengembangan inovasi 

teknologi ke arah hilirisasi, dan output kegiatan yang ditargetkan.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

III. DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI 

Bab 1. Pendahuluan 

a) Latar Belakang; 

b) Tujuan Kegiatan; 

c) Manfaat Kegiatan. 

Bab 2. Aspek Produk Inovasi Teknologi 

a) Deskripsi Produk Inovasi; 

b) Latar Belakang Pengembangan Produk; 

c) Keterbaharuan Produk; 

d) Spesifikasi Teknis Produk Teknologi; 

e) Kegunaan/Manfaat Produk; 

f) Keunggulan/Kelemahan Produk; 

g) Kepemilikan Produk Inovasi; 

h) Kekayaan Intelektual; 

i) Sertifikasi dan Standarisasi Produk; 

j) Pengujian Produk; 

k) Roadmap Pengembangan Produk; 

Bab 3. Pengembangan Produk 

Bab 4. Aspek Potensi Pasar 

a) Business Model Canvas 

b) Target Pasar 

c) Pangsa Pasar 

d) Penetapan Biaya Produksi dan Harga Jual Produk 

e) Rencana Pemasaran Produk 

Bab 5. Rencana Kegiatan 

Bab 6. Rencana Ouput Kegiatan 

Bab 7. Rencana Anggaran 

Lampiran 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Jelaskan latar belakang yang mendasari dalam menjalankan usaha/bisnis, 

penyempurnaan inovasi teknologi yang masih diperlukan, permasalahan atau 

kendala yang dihadapi saat ini, dan mengikuti kegiatan perusahaan rintisan 

(300 kata). 

B. TUJUAN KEGIATAN 

Jelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan perusahaan rintisan 

C. MANFAAT KEGIATAN 

Jelaskan manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan 

rintisan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

 

BAB II. ASPEK PRODUK INOVASI TEKNOLOGI 

A. DESKRIPSI PRODUK INOVASI 

(jelaskan secara singkat produk inovasi yang dihasilkan, meliputi definisi dan 

fungsi produk teknologi) 

B. LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN PRODUK 

(Uraikan secara ringkas ide dasar, masalah, kebutuhan, alasan dan/atau 

motivasi yang melatarbelakangi pengembangan produk teknologi). 

C. KETERBAHARUAN PRODUK 

(Jelaskan terkait dengan keterbaharuan produk inovasi yang dihasilkan: apakah 

belum ada produk sejenis di dunia/ sudah ada produk yang sejenis tetapi belum 

ada di Indonesia/ sudah ada di Indonesia tapi masih sedikit / sudah banyak di 

Indonesia tapi dimodifikasi/ merupakan solusi terhadap kebutuhan masyarakat 

lokal dan nasional). 

D. SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK TEKNOLOGI 

(Sebutkan spesifikasi teknis produk teknologi / Data teknis dari produk inovasi, 

dapat meliputi ukuran, dimensi, komponen/bahan baku). 

E. KEGUNAAN/MANFAAT PRODUK 

(Deskripsikan kegunaan produk teknologi yang akan dikomersialisasikan 

untuk pengguna, meliputi fungsi produk dan nilai tambah/nilai ekonomi yang 

diberikan kepada pengguna). 

F. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PRODUK 
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(Bandingkan keunggulan dan kelemahan produk teknologi dengan produk-

produk kompetitor yang sudah ada, meliputi aspek fungsi, kualitas, spesifikasi 

teknis, biaya produksi, layanan, atau yang lainnya; sajikan pembandingan 

dalam bentuk tabel) 

 

Aspek Produk Inovasi 

Teknologi 

Kompetitor 1 Kompetitor 2 

Biaya produksi    

Features Produk    

Keuntungan 

Pengguna 

   

    

 

G. KEPEMILIKAN PRODUK INOVASI 

(Sebutkan status kepemilikan inovasi teknologi/nama inovator) 

H. KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) 

(Sebutkan jenis-jenis KI apa yang sudah diajukan dan akan diajukan {seperti 

Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Merek Dagang, Rahasia Dagang, PVT, atau 

lainnya}; dan status Kekayaan Intelektual saat ini (tidak akan diajukan, belum 

diajukan, proses pengajuan, telah didaftarkan, masa uji substansi atau telah 

granted) 

I. PERIZINAN/SERTIFIKASI DAN STANDARISASI PRODUK 

(Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perizinan/sertifikasi produk yang akan, 

sedang diajukan atau sudah dimiliki, misalnya P-IRT, Halal, SNI, izin edar, 

atau yang lainnya). 

 

BAB III. PENGEMBANGAN PRODUK 

A. ROADMAP PENGEMBANGAN PRODUK 

(Jelaskan dan gambarkan pengembangan produk dari tahap riset hingga tahap 

prototipe (purwarupa) yang sudah dilakukan; dan rencana pengembangan 

produk yang akan dilakukan selama tiga atau lima tahun ke depan). 

N

o 

Nama Riset 

Pengembanga

n 

Tahu

n 

Aktivitas 

Riset/Pengembanga

n 

Tujua

n 

Hasil/Outpu

t 
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B. PENGUJIAN PRODUK 

(Sebutkan dan jelaskan pengujian produk yang sudah dilakukan; dan yang 

masih dibutuhkan) 

C. PENDANAAN PENGUJIAN PRODUK 

(Jelaskan dan sebutkan Pengajuan Pendanaan/Hibah ke Kemenristek tahun 

terakhir atau lembaga/instansi pemberi pendanaan lainnya untuk produk 

inovasi.) 

(tahun pengajuan – judul proposal – jenis program – nilai pendanaan) 

No Tahun 

Pengajuan 

Judul Proposal Jenis 

Program 

Nilai 

Pendanaan 

     

BAB IV. ASPEK POTENSI PASAR 

A. TARGET PASAR 

(Jelaskan siapa saja pengguna spesifik dari produk inovasi). 

B. PANGSA PASAR PRODUK 

(Jelaskan seberapa besar pasar produk tersebut (populasi pengguna produk) di 

lokal /daerah setempat dan Indonesia; dapat diukur besarnya dengan jumlah 

potensi pengguna atau nilai uang jika nanti produk ini bisa dikomersialkan; 

C. PENETAPAN BIAYA PRODUKSI DAN HARGA JUAL PRODUK 

(Jelaskan perhitungan biaya produksi dan penetapan harga jual yang akan 

dilakukan) 

D. RENCANA PEMASARAN PRODUK 

(Deskripsikan rencana strategi pemasaran produk jika nanti produk akan 

dipasarkan, misalnya produk akan dijual secara langsung (direct selling), 

produk terlebih dahulu akan disewakan, produk akan dilisensikan, produk akan 

menggunakan sistem bagi hasil, akan menggunakan sistem waralaba, atau 

strategi lainnya; Jelaskan juga alasan dan pertimbangan menggunakan strategi 

tersebut). 
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E. BUSINESS MODEL CANVAS 
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BAB V. RENCANA KEGIATAN 

Peserta kegiatan perusahaan rintisan harus menjelaskan rencana kegiatan yang 

diuraikan dalam matriks berikut: 

Rencana Kegiatan Perusahaan Rintisan 

 

Rencana Kegiatan Inkubator Bisnis 
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BAB VI. OUPUT KEGIATAN 

Sebutkan output terukur (indikator kinerja) yang diharapkan dengan 

mengikuti program ini, misalkan: 

o Pengujian produk skala Industri IKM; 

o Hak Kekayaan Intelektual (paten, merek dagang dsb) 

o Sertifikasi produk (Halal, SNI) 

o Izin edar produk; 

o Produksi untuk uji pasar; 

o Pengujian akhir produk pada laboratorium terakreditasi; 

o Pameran untuk promosi dan branding produk; 

o atau yang lainnya. 
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BAB VII. RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 

• Belum termasuk dipotong pajak, 

• Dibuat mengacu Peraturan Menteri Keuangan terbaru) sesuai dengan 

78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 

2020 

RENCANA ANGGARAN Perusahaan Rintisan 

A. Biaya Personil (Gaji, Upah dan Honor) 

 

B. Biaya Non Personil 
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LAMPIRAN 

Melampirkan dokumen yang dibutuhkan sebagai data pendukung ketentuan 

pengajuan proposal dan mendukung substansi lainnya, seperti: 

1. Fotocopy pendaftaran atau sertifikat kekayaan intelektual (paten, merek, 

indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan 

perlindungan varietas tanaman) perizinan/sertifikasi (ijin edar, SNI, Halal, dll), 

dan hasil uji lainnya; 

2. SK Lembaga Inkubator dari Pimpinan Tertinggi di Perguruan Tinggi; 

3. Curriculum Vitae (CV) Tim Pelaksana; 

4. Foto pelaksanaan kegiatan pembuatan prototipe; 

5. Foto produk inovasi; 

6. Foto workshop / tempat produksi; 

Dan dokumen terkait lainnya. 
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5. PANDUAN PENILAIAN PROPOSAL KEGIATAN 

PERUSAHAAN RINTISAN 

 

5.1 MEKANISME SELEKSI 

Seleksi proposal dilakukan oleh Tim Perusahaan Rintisan Teknik Mesin 

UNPAS dengan mempertimbangkan kriteria evaluasi, target output yang 

dijanjikan, TKT level saat ini dan TKT level yang akan dicapai di akhir 

program, dan roadmap pengembangan bisnis hingga tahap komersialisasi. 

Penilaian didasarkan pada sistem seleksi dengan kriteria penilaian tertentu. 

Tim Perusahaan Rintisan Teknik Mesin UNPAS menyampaikan hasil seleksi 

dengan urutan acak (tidak ditampilkan ranking/skor) kepada Pusat Inovasi dan 

Inkubator Bisnis UNPAS 

 

5.2 KRITERIA EVALUASI 

Proposal Bisnis akan dievaluasi oleh Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis 

UNPAS. Kriteria evaluasi meliputi: 

1. Output Target 

2. Technology Readiness Level (TRL) 

3. Timing of Industry 

4. Market Opportunity (Compelling Customer Problem, Traction, TAM) 

5. Team (Diversity, Commited team, Domain expertise) 

6. Product (Originality, Techology adaptation) 

7. Manufacturability 

8. Financial (Realistic budgeting, Cash flow, Financial Projection) 

9. Unique Selling Proposition, Competitive Advantage, Value Proposition 

 

5.3 LUARAN PROGRAM 

Luaran atau Output yang diharapkan dari program ini adalah: 

1. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Desain Industri, atau 

Hak Cipta) atas protoype produk, alat atau metode yang dihasilkan 

dalam pengembangan produk. 
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2. Pendaftaran Sertifikasi Produk 

3. Menghasilkan prototype produk yang dapat digunakan oleh masyarakat 

dan/atau Industri. 

4. Menghasilkan produk yang termasuk dalam kategori layak jual dan 

layak produksi massal dengan tujuan komersialisasi. 

5. Pendaftaran Badan Hukum Perusahaan setelah selesai program. 

 

Proposal yang didaftarkan wajib menjanjikan 2 dari 3 output tersebut, yaitu 

prototipe layak jual dan produksi massal, pendaftaran HaKI dan/atau sertifikasi 

produk serta pendaftaran badan hukum. 

Secara administratif, semua hasil yang dicapai dari kegiatan Perusahaan 

Rintisan juga diharapkan dapat ditampilkan dalam bentuk: 

1. Laporan Akhir; 

2. Media Promosi (brosur, x-banner, booklet, dll) 

3. Peningkatan nilai TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) berdasarkan 

bukti yang relevan 
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5.4 FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria Seleksi Aspek Pertimbangan Nilai Keterangan 

1 Inovasi Produk  
(Bobot %: 40) 

Orijinalitas Inovasi Orijinalitas ditentukan antara lain dari 
kebaruan gagasan produk, 
pembandingan dengan produk sejenis, 
jenis inovasi produk yang diusulkan, 
adaptasi teknologi terhadap produk, 
roadmap pengembangan produk dan 
TKT produk 

Signifikansi Proposal Kualifikasi ditentukan: 
1. Identifikasi kebutuhan; 
2. Identifikasi pasar; 
3. Daya dukung teknologi; 
4. Kelayakan implementasi 

Market Opportunity Apakah inovasi produk menyediakan 
solusi bagi target pasar (compeling 
customer problem), traksi produk dan 
analisa TAM 

Super Power of Product Unique Selling Proposition (USP), 
Competitive advantage, dan value 
proposition 

Mutu penyusunan proposal Mutu penyusunan proposal menyangkut 
sistematika, kejelasan informasi yang 
merupakan refleksi dari keseriusan dan 
profesionalisme tim pengusung dalam 
menjalankan proses pengembangan 
produk 

2 Dampak Inovasi 
(Bobot %: 25) 

Manfaat Sosial Ekonomi Penjelasan sejauh mana produk inovasi 
mampu memberikan dampak secara 
social dan ekonomi bagi masyarakat 
dan pengguna 

Performa kelengkapan 
keahlian anggota Startup 

Sejauh mana pengembangan produk 
dilakukan dengan melibatkan berbagai 
disipin, lintas jurusan maupun lintas 
fakultas. 

Timing of Industry Apakah produk inovasi yang diusulkan 
relevan dengan keadaan dan situasi 
yang terjadi pada saat pengusulan 
produk, baik dari segi konsumen 
maupun industri startup tersebut. 
Apakah produk sudah berada dalam 
market yang saturasi atau tidak. 
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5.5 CATATAN HARIAN (LOG BOOK) 

 

No Tanggal Kegiatan Keterangan 

1  Catatan : ........................  

Dokumen Pendukung :  

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

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

 

2  Catatan : ........................  

Dokumen Pendukung :  

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

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

 

3  Catatan : ........................  

Dokumen Pendukung :  

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

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

 

4  Catatan : ........................  

Dokumen Pendukung :  

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

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

 

Dst.    

Keterangan: 

Hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, grafik, tabel, catatan, dokumen, 

data dan sebagainya) dilampirkan 

 

 

 

Tempat, bulan, Tahun 

Nama Penanggung Jawab  : ……………………………… 

Nama Produk Inovasi  : ……………………………… 

Mengetahui Dosen Pembimbing/Pendamping : …………….. 

 

  



33 
 

6. DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PERUSAHAAN 

RINTISAN 

a. Persyaratan 

i. Dosen tetap prodi teknik mesin Unpas 

ii. Memiliki pengalaman menyusun  proposal perusahaan 

rintisan 

iii. Menguasai penyusunan Business Model Canvas 

 

b. Tugas 

i. Mengarahkan, membimbing, dan memonitor mahasiswa 

dalam menyusun proposal kegiatan perusahaan rintisan;  

ii. Mendampingi mahasiswa pada saat presentasi proposal 

kegiatan perusahaan rintisan dan bertindak sebagai 

pembahas 

iii. Memberi rekomendasi penilaian kegiatan perusahaan 

rintisan kepada program studi teknik mesin FT-Unpas. 

 

c. Wewenang & Tanggung jawab 

i. Melaksanakan bimbingan terhadap mahasiswa peserta 

kegiatan perusahaan rintisan, yaitu memberikan bekal 

keterampilan berupa 

• Menyusun proposal perusahaan rintisan 

• Menyusun  Business Model Canvas; 

• Menyusun Rencana Anggaran Belanja perusahaan 

rintisan 

• Menyusun Laporan Keuangan perusahaan rintisan 

ii.  Melaksanakan pembinaan sikap kepada mahasiswa 

peserta kegiatan perusahaan rintisan selama mengikuti 

kegiatan dengan melakukan pertemuan berkala secara 

komprehensif; 

iii. Melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa peserta 

kegiatan perusahaan rintisan secara obyektif dengan 
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mempertimbangkan masukan pihak terkait selama 

kegiatan berlangsung. 
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