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NAMA USAHA



KELOMPOK
Mahasiswa 1 	NIM. ……….. (Ketua)
Mahasiswa 2 	NIM. ……….. (Anggota 1)
Mahasiswa 3 	NIM. ……….. (Anggota 2)
Mahasiswa 4 	NIM. ……….. (Anggota 3)
Mahasiswa 5 	NIM. ……….. (Anggota 4)






IDENTITAS FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN … (sesuaikan dengan tahun laporan)

LEMBAR PENGESAHAN

	Judul Usaha

Ketua Pelaksana
	Nama Lengkap

NIM
Semester
Jurusan/Prodi
Fakultas
Alamat Kost
Alamat Asal
No. Telepon/HP
	Pembimbing

	Nama Lengkap

NIP/NIK
Pangkat, Gol
Jabatan
Jurusan/Prodi
Fakultas
No. Telepon/HP
	Jumlah Anggota
	Dana Pinjaman PMW

	UNY

Kredit Usaha
Sumber lain
Total
	Jangka Waktu Pinjaman

Alamat Lokasi Usaha
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….



Mengesahkan,
Staf Ahli Wakil Rektor III
Bidang Minat Khusus dan Kesejahteraan




Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T, M.T. 
NIP. 19801203 200501 1 003 
Yogyakarta, …………………………….
Ketua Tim,





……………………………………
NIM. ………………………………
   DAFTAR ISI
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BAB I 
GAMBARAN USAHA

Latar Belakang Usaha
Pada bagian latar belakang usaha dijelaskan tentang latar belakang yang mndasari mengapa usaha dengan judul ….. diusulkan dalam program PMW. Disampaikan pula kondisi target pasar dan kebutuhan pasar sehingga usaha yang diusulkan tersebut dapat direspon baik oleh target pasar.

Bidang Usaha
Pada sub bab bidang usaha, disampaikan usaha yang diusulkan bergerak dalam bidang apa.

Lokasi Usaha
Pada sub bab lokasi usaha, disampaikan alamat detail lokasi usaha, alasan pemilihan lokasi usaha, dan foto/dokumentasi kegiatan 

Modal Usaha
Pada sub bab modal usaha, disampaikan dalam menjalankan usaha yang diusulkan ini, kelompok PMW ini mendapatkan sumber dana dari mana saja dan berapa besaran dana yang diperoleh. Serta bagaimana ketentuan dari pinjaman atau modal usaha tersebut.

Tujuan Usaha
Pada sub bab tujuan usaha, disampaikan tujuan yang ingin dicapai kelompok dalam menjalankan usaha tersebut

Kebermanfaatan Usaha
Pada sub bab kebermanfaatan usaha, disampaikan apa manfaat yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalankan tersebut.

Produk Usaha
Pada sub bab produk usaha yang diharapkan disampaikan produk apa yang dihasilkan dari usaha tersebut. Tambahkan gambar produk usaha.


BAB II 
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Produksi
Pada sub bab pelaksanaan produksi, disampaikan secara detail bagaimana pelaksanaan produksi dari bidang usaha yang diusulkan.

Pelaksanaan Pemasaran
Pada sub bab pelaksanaan pemasaran, disampaikan dengan media atau cara seperti apa pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk usaha yang dijual.

Manajemen SDM
Pada sub bab manajemen SDM, disampaikan siapa saja pengelola usaha, keterlibatan dan perannya dalam pelaksanaan usaha yang diusulkan.

Laporan Keuangan

Hambatan dan Cara Mengatasi
Pada sub bab hambatan dan cara mengatasi, disampaikan apa hambatan yang dihadapi ketika menjalankan usaha dan bagaimana cara mengatasi, termasuk juga apabila judul usaha dan bidang usaha berubah dari usulan awal. Sampaikan asalan mengapa usulan usaha dan usaha yang dijalakan tidak sama. Sehingga dapat dipantau perkembangan usaha yang dijalankan.



BAB III 
PENGGUNAAN DANA


Pada bab pengunaan dana, disampaikan laporan penggunaan pinjaman modal yang diberikan dan universitas untuk usaha atau dari pihak lain. Laporan keuangan yang disampaikan dalam bagian ini adalah laporan pengunaan dana pinjaman PMW 100% digunakan untuk apa saja. Wajib melampirkan nota penggunaan dana. Apabila dana pinjaman tersebut masih tersisa dalam bentuk cash atau tabungan, silahkan disampaikan dan dilampirkan bukti rekening atau bukti lain bahwa dana pinjaman masih dalam bentuk cash/tabungan atau jika masih terdapat sisa maka dimasukkan dalam kas. Pengeluaran untuk angsuran tidak boleh dimasukan dalam komponen laporan penggunaan dana. 


BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN

Keberlanjutan Usaha
Pada sub bab keberlanjutan usaha, disampaikan kondisi dan peluang usaha yang dijalankan. Sertakan analisis SWOT apabila diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melanjutkan usaha yang diusulkan.

Rencana Pengembangan
Pada sub bab rencana pengembangan usaha, disampaikan bagaimana kelompok Anda merencanakan pengembangan usaha agar usaha yang dijalakan tetap dapat berjalan dan berkembang lebih baik.


BAB V 
PENUTUP

Pada bagian penutup disampaikan kesimpulan dari laporan pertanggunjawaban akhir pengelolaan usaha dan pengunaan dana pinjaman PMW. 


LAMPIRAN

Berisi nota nota pembelian dan foto dokumentasi usaha yang dijalankan. Setiap nota dan foto yang dilampirkan harap diberi keterangan.

