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TUJUAN :
◦ Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membangun
masyarakat pedesaan melalui kegiatan kemahasiswaan, dan
sekaligus untuk meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam
pengembangan pendidikan kewirausahaan.
◦ Menumbuhkan-kembangkan wirausaha baru yang berpendidikan
tinggi untuk meciptakan unit bisnis yang berbasis ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat langsung bagi
masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.
◦ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar terlibat langsung
dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan soft-skills-nya,
sekaligus menumbuhkan jiwa bisnis (sense of business), sehingga
akan memiliki keberanian untuk memulai usaha yang didukung
dengan modal yang diberikan dan pendampingan secara terpadu.
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SASARAN



:

Perguruan tinggi swasta
Desa sebagai Binaan dalaam pelaksanaan tri dharma PT
dengan memberdayakan mahasiswanya yang memiliki minat
dan motivasi berwirausaha.

HASIL YANG DIHARAPKAN :




Terwujudnya pemberdayaan mahasiswa melalui kemitraan
antara perguruan tinggi swasta dengan suatu desa binaan di
wilayah DIY.
Mahasiswa mengenal dan mampu mengembangkan unit bisnis
di pedesaan.
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KONSEP PROGRAM

:
Kopertis V

PTS
(Pimpinan Bidang
Kemahasiswaan)

Mahasisw
a

Desa di DIY

UKM/ Koperasi/
Kelompok

UKM:
Baru/Pengembanga
n

MEKANISME

:

1. PERSIAPAN
◦ Pimpinan PTS menentukan dan mengangkat dosen sebagai pembimbing
mahasiswa;
◦ Pimpinan
PTS dan dosen pembimbing melakukan Sosialisasi program
kepada mahasiswa;
◦ Pimpinan PTS dan dosen pembimbing mengidentifikasi mahasiswa yang
layak untuk mengikuti program MAUBISA;
◦ Mahasiswadibantu dosen pembimbing menyiapkan proposal sesuai dengan
ketentuan pedoman Program MAUBISA.
◦ Tim Kopertis menyeleksi proposal secara administratif;
◦ Tim Kopertis melakukan wawancara dengan pengusulyang proposalnya lolos
seleksi administratif;
◦ Tim seleksi memutuskan proposal yang layak untuk mendapatkan hibah;
◦ Penandatanganan perjanjian/kontrak untuk pelaksanaan program antara PTS
dengan Kopertis V.
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2. PELAKSANAN :
◦ Mahasiswa atau kelompok memulai bisnis baru (start-up
business) atau mengembangkan bisnis sesuai dengan
rencana yang disepakati dalam kontrak/perjanjian;
◦ Pendampingan terpadu oleh tim pembina/pembimbing dari
perguruan tinggi, UKM/pengusaha atau lainnya guna
membantu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin
terjadi.
◦ Mahasiswa yang dibantu dosen pembimbing dengan
persetujuan pimpinan PTSmenyampaikan laporan singkat
tentang kemajuan pelaksanaan program.
◦ Tim Kopertis melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi
pada akhir tahun anggaran setelah menerima laporan
kemajuan pelaksanaan program.

2. TAHAP AKHIR :






Mahasiswa yangdibantudosen pembimbing dengan persetujuan
pimpinan PTS menyampaikan laporan akhir pelaksanaan
program kepada Kopertis.
Penyusunan laporan akhir mengacu pada format yang telah
ditentukan dalam buku padoman ini dan harus melampirkan
bukti pengeluaran/penggunaan dana yang telah dibelanjakan.
Laporan akhir dikirim ke Kopertis sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
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PERSYARATAN

:

◦ Pengusul adalah PTS yang berada di bawah Institusi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang patuh pada
peraturan dan perundangan serta kebijakan Pemerintah
khususnya yang terkait dengan pendidikan sebagaimana
tertuang dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri, dan peraturan lain yang relevan.
◦ Satu PTS hanya berhak mengusulkan satu proposal.

Persyaratan

:

1. Pelaksana kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha Bina Desa adalah
mahasiswa dengan ketentuansebagai berikut:
2. Mahasiswa pada program S1 semester IV s.d. VIII atau dapat diikuti
oleh mahasiswa program Diploma dan mahasiswa Politeknik,
semester III s.d. VI.
3. IPK mahasiswa minimal 2,50.
4. Program MAUBISA dapat diikuti oleh satu orang mahasiswa atau
lebih, maksimal 5 (lima) orang mahasiswa dari satu PTS, (disarankan
berkelompok untuk meningkatkan softskills seperti kerjasama,
kepemimpinan, komunikasi, manajemen konflik).
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DANA BANTUAN :
MaksimumRp 33.000.000,- termasuk pajak
Pencairan 2 tahap 70% dan 30 % melalui rekening lembaga PTS






FORMAT USULAN:

a. Halaman Judul/Cover
b. Halaman identifikasi dan lembar pengesahan dari Pimp. PT Bid. Kemahasiswaan.
c. Daftar isi
d. Ringkasan Program
e. Bab I. Latar Belakang termasuk menjelaskan analisis situasi, Tujuan, dan
Sasaran Program
f. Bab II. Metode Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
g. Bab III. Usulan Program
1. Waktu dan tempat (desa) kegiatan
2. Rencana pengembangan usaha
3. Pendekatan & persetujuan yang pada desa binaan (bukti dilampirkan)
4. Bab IV. Indikator Keberhasilan (Luaran/Output)
5. Bab V. Rincian Anggaran (sesuai volume kegiatan dan satuan biaya)
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RENCANA JADWAL:


Penyusunan proposal oleh PTS;

: Maret s.d. Mei 2015



Batas akhir penerimaan proposal di Kopertis;

: 11 Mei 2015



Tim Kopertis menyeleksi proposal

: 25 s.d. 29 Mei 2015



Pengumuman proposal yang dibantu dana

: 5 Juni 2015



Penandatanganan kontrak

: 16 Juni 2015



Pelaksanaan Maubisa

: 17 Juni s.d. 15 November 2015



Pelaporan kemajuan pelaksanaan Maubisa

: 14 September 2015



Monitoring dan evaluasi ke lokasi;



Penyerahan laporan akhir ke Kopertis

26 s.d. 27 Oktober 2015
: 30 November 2015
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