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•• SemuaSemua  bidangbidang  IlmuIlmu, , atauatau  bidangbidang  yang yang relevanrelevan  

•• KegiatanKegiatan  dilaksanakandilaksanakan  oleholeh  TIM PKMTIM PKM  

•• TidakTidak  adaada  TinjauanTinjauan  PustakaPustaka, , sebagaisebagai  gantinyagantinya: : 
GambaranGambaran  UmumUmum  RencanaRencana  UsahaUsaha  

•• TidakTidak  adaada  kegiatankegiatan  penelitianpenelitian, yang , yang adaada  hanyahanya  
prosesproses  produksiproduksi, , kemasankemasan, marketing, , marketing, dsbdsb  

•• TidakTidak  adaada  MetodeMetode  PenelitianPenelitian, yang , yang adaada  hanyahanya  
MetodeMetode  PelaksanaanPelaksanaan  ProgramProgram  

•• BolehBoleh  KERJASAMA DENGAN MITRA, KERJASAMA DENGAN MITRA, misalnyamisalnya  
untukuntuk  marketingmarketing  

 



  Menggali potensi  

kreatifitas dan  

keterampilan  

mahasiswa  untuk 

berwirausaha. 

Mengarahkan  

‘mind set’  

mahasiswa 

menjadi  

‘job creater’  

bukan lagi  

menjadi  

‘job seeker’ 

MISI PKMK 
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Lingkup PKMK 

 

seluruh aspek bisnis  sejak bahan baku sampai ke 

pemasaran produk.  

persoalan produksi dan manajemen perusahaan 

hendaknya harus mampu menghasilkan 

produk/komoditas yang berpeluang profit. 



GAGASAN TRANSFORMASI BENTUK 

KAIN 

KAWUNG 

KAWUNG ETSA STILASI KAWUNG 



Analisis Situasi  

 

Rinci ringkas kondisi eksisting : 

• Bahan Baku (Suplai, Mutu, Alternatif sumber) 

• Produksi (Peralatan, Kapasitas, In process control, Nilai 
investasi) 

• Proses (Lay-out, Jaminan mutu produk) 

• Produk (Jenis, Jumlah, Spesifikasi) 

• Manajemen (Production Planning, Accounting-Bookkeeping, 
Auditing, Perpajakan, Pola manajemen, HKI, Inventory) 

• Pemasaran (Pasar, Teknik pemasaran, Harga jual produk, 
Konsumen)  

• SDM (Kualifikasi dan jumlah, Peluang training) 

• Fasilitas (Ruang administrasi, Ruang produksi, Ruang 
penyimpanan, Show room, Akses ke Jalan raya, Listrik, 
Telekomunikasi) 

• Finansial (Modal, Cash-flow, IRR) 

• Pola Hubungan Kerja antar Kelompok usaha  jika akan 
bermitra 



Aspek 

Legal dan 

SDM 

Manajemen 
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 manajemen 
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mutu 
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TRADING 
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Bagan Komprehensif Usaha Terintegrasi 
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Skema sumberdaya untuk menginspirasi solusi 

Sumberdaya 

Khusus insani 

Non fisik (software) 

Fisik 

Nilai-nilai (values), karakter, 

Sikap mental, dan etika serta  

penguasaan IPTEKS 

Kebudayaan 

Buatan (hardware) 

Alam 

Hayati 

Flora 

Fauna 

Non hayati 

Tanah, air 

Energi, matahari, 

angin 

Mineral dll 



…terima kasih…  


