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Panduan Fitur Pengajuan Proposal
Kewirausahaan di Portal INSPIRE UNSRAT

1. Pendahuluan

Program Kewirausahaan Universitas Sam Ratulangi disusun untuk menunjang

ketercapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU). Dengan Target IKU pertama

yakni menciptakan Lulusan yang berwiraswasta serta Target Capaian IKU kedua mahasiswa

diluar kampus yang terkait dengan 8 Kegiatan Kampus Merdeka/Merdeka Belajar di mana

salah satunya yakni kewirausahaan mahasiswa, maka UNSRAT berusaha untuk

membentuk / menciptakan mahasiswa yang berwirausaha serta Lulusan yang

berwiraswasta.

Universitas Sam Ratulangi memfasilitasi mahasiswa untuk berwirausaha tetapi juga

menyiapkan para mahasiswa yang setelah lulus nanti agar menjadi seorang wiraswasta

sejalan dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Dana Pendampingan,

mahasiswa didorong untuk bisa berwirausaha dengan membentuk kelompok dan menyusun

proposal dalam mengikuti seleksi sesuai syarat dan ketentuan.

Proposal Kewirausahaan bagi mahasiswa UNSRAT menjadi suatu syarat bagi

mahasiswa untuk mendapatkan bantuan dana pendampingan. Mahasiswa membentuk

kelompok yang terdiri dari 5 orang mahasiswa, menyusun proposal sesuai dengan panduan,

dan mengikuti syarat untuk pengajuan proposal lainnya. Dengan mengikuti syarat dan

ketentuan yang berlaku mahasiswa dapat memperoleh dana pendampingan sebagai modal

usaha serta akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dalam menjalankan usaha.
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2. Prosedur Operasional Standar

Pengajuan proposal kewirausahaan bagi mahasiswa UNSRAT melalui Portal

INSPIRE dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar sebagai berikut:

1. Operator LPPM membuka periode dan memasukkan data pendukung yang berisi

Format Proposal, Contoh Surat Pernyataan dan lain-lain (digabung dalam satu

dokumen PDF)

2. Mahasiswa mengajukan proposal usaha kepada Wakil Dekan 3.

3. Wakil Dekan 3 memvalidasi pengajuan proposal dari mahasiswa.

a. Jika “Ya” pengajuan proposal diterima,

b. Jika “Tidak” pengajuan proposal dapat diperbaiki dan diajukan kembali

sebelum batas waktu yang ditentukan

4. Pengajuan proposal diterima oleh operator LPPM untuk  ditindaklanjut
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3. Panduan Fitur di INSPIRE LPPM

Pembukaan Periode Pemasukan Proposal

Untuk membuka periode pemasukan proposal, Operator INSPIRE LPPM mengakses

fitur di menu: “Mahasiswa Kewirausahaan” > “Periode”, akan muncul daftar semua periode

yang sudah pernah dibuka (jika ada). Klik tombol “Tambah” di kanan atas untuk membuka

periode baru. Pada panel dialog yang muncul, masukkan:

● Nama: Nama periode, misalnya “Kewirausahaan Mahasiswa tahun 2022”.

● Periode buka: Tanggal periode dibuka

● Periode tutup: Tanggal periode ditutup

● Tahun pelaksanaan: Tahun dilaksanakannya kegiatan

● Data pendukung: Unggah file PDF berisi data pendukung

Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan, atau “Batal” untuk membatalkan. Setelah periode

baru berhasil dibuat, Operator dapat mengadakan perubahan data dengan mengklik tombol

“Edit”, atau menghapus dengan klik tombol “Hapus”.
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Penerimaan Data Proposal Usaha

Setelah proposal usaha telah diajukan oleh mahasiswa, maka daftar proposal usaha

dapat dilihat di INSPIRE LPPM pada menu: “Mahasiswa Kewirausahaan” > “Proposal

Usaha”. File proposal untuk tiap ajuan mahasiswa dapat diunduh dengan mengklik tombol

“File Proposal” pada kolom paling kanan. Klik tombol “Download Data” di sudut kanan

atas untuk mengunduh file Excel yang berisi data semua proposal yang diajukan.
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4. Panduan Fitur di INSPIRE Mahasiswa

Melihat Periode Aktif

Sebelum Mahasiswa mengajukan proposal usaha, Mahasiswa melihat daftar periode

aktif yang telah dibuka dari Operator LPPM pada portal INSPIRE menu: “Mahasiswa
Kewirausahaan”. Untuk melanjutkan, mahasiswa mengklik tombol “Pengajuan Usaha”
pada baris paling kanan dengan keterangan “Periode Aktif” dan mahasiswa dapat melihat

ketentuan seleksi, contoh format proposal usaha beserta surat pernyataan lainnya dengan

mengklik tombol “File” dengan keterangan “Lihat Format Proposal”.
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Menambahkan Pengajuan Proposal Usaha

Pada halaman “Daftar Kewirausahaan Mahasiswa” mahasiswa dapat melihat

daftar pengajuan proposal (jika ada). Untuk pengajuan proposal usaha dilakukan oleh

mahasiswa sebagai ketua grup, klik tombol “Tambah Usaha” di kanan atas untuk membuat

pengajuan proposal usaha. Pada panel dialog yang muncul, masukkan:

● Nama Usaha: Nama dari usaha mahasiswa, misalnya “Cafe UNSRAT”.

● Jenis Usaha: Jenis usaha mahasiswa.

● No. Handphone / Telephone: Nomor handphone / telepon ketua.

● Email: Alamat email ketua.

● Dosen Pendamping: Nama dosen pendamping dari usaha mahasiswa.

● Nama Mitra DUDI : Nama mitra usaha.

● Alamat Mitra DUDI : Alamat mitra usaha.

● Unggah Proposal: Mengunggah file proposal usaha beserta berkas pendukung

lainnya yang telah disatukan dalam satu file dengan format PDF dengan maksimal

ukuran 50 MB.

● Keterangan : Mahasiswa memilih keterangan, jika mahasiswa membuat surat

pernyataan selesai studi maka pilih “Membuat Surat Pernyataan Selesai Studi”
jika tidak pilih sebaliknya.

Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan. Setelah pengajuan proposal baru berhasil dibuat,

mahasiswa melengkapi data anggota dan mentor grup dengan mengklik tombol “Edit” pada

kolom “AKSI” dengan keterangan “Lengkapi / Ubah Pengajuan Usaha”, mahasiswa dapat

melakukan perubahan data atau menghapus data dengan klik tombol “Hapus”.
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Menambahkan Anggota Grup

Pada halaman “Detail Pengajuan Usaha”, mahasiswa dapat melihat rincian data

pengajuan usaha yang telah ditambahkan, untuk menambahkan anggota grup klik tombol

“Tambah Anggota” di kanan atas pada “Daftar Anggota Usaha”. Pada panel dialog yang

muncul, masukkan:

● Fakultas: Memilih asal fakultas dari mahasiswa.

● Program Studi: Memilih program studi dari mahasiswa.

● Mahasiswa: Memilih nama mahasiswa sebagai anggota grup.

● Keterangan: Memilih keterangan jika anggota membuat surat pernyataan selesai

studi maka pilih “Membuat Surat Pernyataan Selesai Studi” jika tidak pilih

sebaliknya.

Klik tombol “Tambah” untuk menyimpan data. Setelah anggota grup berhasil ditambahkan,

mahasiswa dapat melihat daftar anggota grup, detail anggota grup dengan mengklik tombol

“Search” dengan keterangan “Lihat Anggota Grup”, atau menghapus dengan klik tombol

“Hapus”.
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Menambahkan Mentor Grup

Selanjutnya untuk mentor grup, syarat dari mentor adalah alumni Universitas Sam

Ratulangi lulusan di tahun sebelumnya. Untuk menambahkan data mentor klik tombol

“Tambah Mentor” di kanan atas pada “Daftar Mentor”. Pada panel dialog yang muncul,

masukkan:

● Fakultas: Memilih asal fakultas dari alumni.

● Program Studi: Memilih program studi dari alumni.

● Alumni: Memilih nama alumni sebagai mentor group.

Klik tombol “Tambah” untuk menyimpan data. Setelah mentor grup berhasil ditambahkan,

mahasiswa dapat melihat daftar mentor grup atau menghapus data mentor dengan klik

tombol “Hapus”.
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Mengajukan Proposal Usaha

Setelah Mahasiswa membuat proposal, menambahkan data anggota dan mentor

maka mahasiswa dapat melakukan pengajuan usaha dengan mengklik tombol “Centang”

dengan keterangan “Ajukan Pengajuan Usaha” pada kolom “AKSI” kemudian klik tombol

“Ajukan”, pengajuan proposal usaha berhasil diteruskan dan akan divalidasi oleh Wakil

Dekan 3.
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5. Panduan Fitur di INSPIRE Manajerial Wadek 3

Melihat Detail Pengajuan Proposal

Pada menu “mahasiswa kewirausahaan”, wakil dekan 3 bisa melihat detail

pengajuan dengan mengklik tombol detail atau tombol icon
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Validasi Pengajuan Proposal Usaha

Pada menu ‘mahasiswa kewirausahaan’, wakil dekan 3 bisa validasi pengajuan

yang telah diajukan dengan cara mengklik tombol centang atau icon lalu setelah muncul

pilihan, klik tombol ‘validasi’ untuk validasi pengajuan atau tombol ‘batal’ untuk kembali ke

menu awal.

Pada menu ‘mahasiswa kewirausahaan’, wakil dekan 3 bisa tolak pengajuan yang

telah diajukan dengan cara mengklik tombol x atau icon lalu setelah muncul pilihan, isi

alasan penolakan kemudian klik tombol ‘tolak pengajuan’ untuk menolak pengajuan atau

tombol ‘batal’ untuk kembali ke menu awal.
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