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Syukur Alhamdulillah kami sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan “Buku Panduan Kegiatan Program 

Praktek Usaha Peternakan (PUP)” dengan baik. Teriring salam kami kepada Rasulullah 

Muhammad SAW yang menjadi sinar terang kita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Buku 

panduan program PUP ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa jurusan peternakan Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai panduan program PUP 

dari pembekalan hingga penyusunan pelaporan. 

Buku Pedoman Program PUP ini disusun agar dapat memberi arah, standar dan cara 

penilaian dalam Pelaksanaan Program PUP. Segala ketentuan yang tertuang dalam buku ini 

diharapkan dapat menyamakan persepsi antara jurusan peternakan, Dosen Pembimbing PUP, 

Peserta Program PUP, Komisi Tugas AkhirProgram PUP dan Institusi terkait. 

Pedoman ini secara garis besar memuat empat hal, yaitu: (1) Pendahuluan,  (2) 

Ketentuan Program PUP, (3) Mekanisme Kegiatan Program PUP, serta (4) Lampiran Format 

sebagai acuan kegiatan. Khusus untuk Dosen Pembimbing disediakan Lembar Nilai 

Pelaksanaan Program PUP yang disusun pada Buku Pedoman Program PUP ini. 

Mudah-mudahan buku Pedoman Program PUP ini bermanfaat dalam usaha 

meningkatkan keterampilan mahasiswa peternakan sehingga dapat menjadi wirausahawan 

yang profesional dan handal.  Demikian, mudah-mudahan buku panduan program PUP ini 

sangat bermanfaat nantinya insya Allah dikemudian hari. Amin 

 

 

 

Malang, Januari 2018 

 

Komisi Tugas Akhir 
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IDENTITAS PESERTA PROGRAM PUP 

 

A. IDENTITAS MAHASISWA 

1. Nama Lengkap : ................................................................................ ……….... 

2. N I M : ................................................................................ ……….... 

3. Program Studi : ................................................................................ ……….... 

4. Agama : ................................................................................ ……….... 

5. Alamat : ................................................................................ ……….... 

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

6. Nomor HP :………............................………............................……......... 

B. Keterangan Program PUP 

1. Usaha Peternakan : ……………………………………………………….………......... 

2. Skala Usaha :......................................................................………............. 

3. Alamat Usaha :......................................................................………............. 

4. Modal Usaha :......................................................................………............. 

5. Modal Sendiri :......................................................................………............. 

6. Modal Pinjaman :………………………………………………………..……….......... 

7. Waktu : ................................................................................ ………...... 

8. Tanggal mulai  : ................................................................................ ………...... 

9. Tanggal berakhir  : ................................................................................ ………...... 

10. Dosen Pembimbing : ................................................................................ ………...... 

     

 Malang, ......................................... 

   

  

 

 Mahasiswa Peserta PUP 

    NIM. .......................................... 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang unggul, 

modern dan Islami, sesuai visinya terus-menerus mengadakan perbaikan kualitas pendidikan 

sehingga lulusannya dapat bekerja dengan baik salah satunya dengan menjadi wirausahawan 

yang tangguh. Salah satu ujung tombak untuk menghasilkan lulusan berkualitas adalah jurusan 

peternakan FPP UMM. Selama ini jurusan peternakan sudah berusaha secara maksimal untuk 

mendidik mahasiswa untuk mencapai visi dan misi universitas. Jurusan mengharapkan agar 

setelah lulus, mahasiswa tersebut nantinya memiliki  karakter wirausahawan yang professional 

dan memiliki moral yang baik. 

Profil lulusan yang diharapkan dari jurusan peternakan FPP UMM salah satunya adalah 

menjadi wirausahawan.  Mahasiswa sudah dibekali dengan berbagai teori ilmu peternakan 

maupun praktek tentang dunia peternakan, namun demikian mereka belum terasah terjun 

langsung menangani peternakan di lapangan.  Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas 

pembelajaran yang dapat mengarahkan mahasiswa professional dalam dunia peternakan 

sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang akan menjadi wirausahawan tangguh. Salah 

satu upaya dalam hal tersebut perlunya program pengembangan melalui Praktek Usaha 

Peternakan dengan cara langsung terjun menangani usaha di bidang peternakan. Program PUP 

perlu diapresiasi oleh semua pihak, baik oleh pihak Fakultas maupun pihak Universitas 

Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu, jurusan Peternakan Universitas Muhammadiyah 

Malang mencoba mengantisipasi semua bentuk program terlaksana secara optimal dan sejalan 

dengan Renstra Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan terselenggaranya kegiatan ini 

diharapkan mahasiswa peserta PUP memiliki sikap, pemahaman, penghayatan, motivasi dan 

keterampilan sebagai calon wirausahawan berkualifikasi profesional yang bermoral islami. 

     

B. Dasar Pelaksanaan Program PUP 

PUP merupakan mata kuliah wajib di jurusan Peternakan Universitas Muhammadiyah 

Malang yang harus ditempuh mahasiswa setiap tahapannya yang ditetapkan berdasarkan: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri (Permen) RI No. 19 Th 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan 
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5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

6. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang. 

7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 40 tahun 2013 tentang 

Kurikulum Akademik Tahun 2013-2014 

8. Buku Panduan Akademik Tahun 2013-2014 Universitas Muhammadiyah Malang 

a. Dasar pengembangan Program PUP pada prinsipnya ada 4 (empat) hal penting, yaitu: 

1) Program PUP pada Program S-1 Jurusan Peternakan dilaksanakan satu kali  dengan 

waktu yang ditentukan 

2) PUP memiliki bobot SKS yang sudah ditentukan oleh jurusan yaitu 10 SKS 

3) Kegiatan PUP ini dilaksanakan pada dunia peternakan 

4) Pembimbingan dilakukan oleh Dosen Pembimbing PUP yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang ditentukan 

b. Adapun konsep dasar pelaksanaan kegiatan PUP sebagai berikut: 

1) Kegiatan PUP merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman untuk membangun 

jatidiri mahasiswa dalam bekerja, memantapkan kompetensi profesional, 

memantapkan kemampuan praktikal calon wirausahawan, mengembangkan 

kecakapan kognitif, afektif dan psikomotor dalam membangun bidang keahlian 

peternakan 

2) Kegiatan PUP merupakan satu program kegiatan yang realisasi kegiatannya dikelola 

secara bersama oleh jurusan 

3) Kegiatan PUP lebih memfokuskan pada bidang praktek langsung di lapangan dunia 

peternakan 

4) Kegiatan PUP merupakan kegiatan akademis dan praktis yang diharapkan pula dapat 

mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam bidang akademik dan profesi 

 

C. Pengertian Program PUP 

Program PUP merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum jurusan 

yang ada di lingkungan FPP Universitas Muhammadiyah Malang. Program ini adalah suatu 

kegiatan bekerja sambil belajar (Doing by Learning) dalam rangka pembentukan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap.  

 

D. Prinsip Program PUP 

1. PUP adalah bagian penting dan merupakan prakondisi dari sistem penyiapan wirausahawan 

profesional.  
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2. PUP dilaksanakan secara terstruktur dan merupakan beban belajar tersendiri yang 

dilaksanakan secara mandiri sesudah ujian akhir semester enam, dengan beban 10 

(sepuluh) SKS dengan perincian Perencanaan Usaha 3 SKS, Pelaksanaan PUP 3 SKS, 

Pemasaran Peternakan 2 SKS dan Agribisnis Peternakan 2 SKS 

3. PUP dibimbing oleh dosen pembimbing PUP yang memenuhi syarat  

4. Diperlukan manajemen PUP yang sistematis, seperti pembekalan, penjadwalan, 

pelaksanaan PUP, dan evaluasi (penilaian) 

5. Diperlukan dukungan dana agar mahasiswa lebih ringan dalam permodalan  

6. Diperlukan sistem pembimbingan yang baik, terstruktur dan sistematis  

 

E. Visi dan Misi Program PUP 

1. Visi Program PUP  

Untuk mempersiapkan/menghasilkan lulusan yang profesional, luas dalam pengetahuannya, 

mempunyai daya kreativitas yang tinggi, serta membina sikap dan pola tingkah laku yang 

profesional dalam berwirausaha di bidang peternakan. 

2. Misi Program PUP 

a. Menghasilkan calon wirausahawan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, 

keterampilan profesional dan sesuai kompetensi akademik profesional 

b. Mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasainya ke dalam 

praktik peternakan 

c. Memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial sesuai dengan 

bidang studi dan keilmuan yang terkait 

d. Peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan masalah peternakan yang dihadapi 

secara nyata 

 

F. Tujuan Program PUP 

Adapun tujuan program PUP dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan secara komprehensif kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan 

kepribadian dalam bentuk keterlibatan langsung dalam kegiatan di dunia peternakan  

2. Memperkuat pemahaman peserta didik melalui observasi dan aktivitas di dunia peternakan 

3. Membangun landasan jatidiri mahasiswa dengan langsung merasakan kerja di lapangan  

4. Mencermati sistem dan strategi manajerial di dunia peternakan  

5. Memberikan pengalaman langsung calon wirausahawan pada tataran kegiatan paling dasar 

sampai pemasaran usaha peternakan  
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G. Manfaat Program PUP 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah pemahaman dan penghayatan tentang kegiatan di dunia peternakan 

b. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner, 

sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan 

dunia peternakan  

c. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan 

masalah peternakan 

d. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan manajerial di 

dunia peternakan 

e. Memberi kesempatan untuk dapat berperan sebagai organisator, motivator, fasilitator, 

dinamisator dan membantu pemikiran sebagai problem solver 

 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

a. Memperoleh umpan balik dari pelaksanaan Program PUP, guna pengembangan 

kurikulum perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

b. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk 

pengembangan penelitian dan pendidikan 

c. Terjalin kerjasama yang baik dengan alumni yang menjadi wirausahawan untuk 

pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
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BAB II 

KETENTUAN PROGRAM PUP 

 

A. Status Kegiatan Program PUP 

1. Program PUP merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa jurusan 

peternakan FPP UMM dan bersifat wajib lulus 

2. Program PUP merupakan program akademik intrakurikuler dan menjadi mata kuliah wajib 

yang hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan 

 

B. Tata Tertib Peserta PUP 

1. Etika dan Perilaku  

Etika dan perilaku selama pelaksanaan PUP, mahasiswa harus disiplin, bertanggung jawab, 

berlaku sopan dan tidak mengganggu kelancaran program PUP. Mahasiswa peserta PUP 

harus berusaha untuk tidak menimbulkan masalah di tempat PUP, apabila menimbulkan 

masalah di tempat PUP maka akan diselesaikan oleh jurusan.  

2. Kedisiplinan 

Selama waktu PUP, mahasiswa peserta PUP harus hadir dan mengisi daftar hadir dan 

berkegiatan di tempat PUP. Apabila mahasiswa tidak hadir harus ada keterangan resmi 

(surat sakit dari dokter dan lain sebagainya) kepada Dosen Pembimbing PUP. Konsekuensi 

dari ketidakhadiran dan ketidakberkegiatan mahasiswa peserta PUP yang tidak ada 

keterangan (bolos) mendapatkan sanksi dari jurusan peternakan. 

3. Kelengkapan Pribadi 

Secara umum, peserta Program PUP wajib mempunyai kelengkapan pribadi diantaranya 

mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai kondisi lapangan 

 

C. Batasan dan Ketentuan Program PUP 

1. Jurusan Peternakan  

Jurusan Peternakan adalah institusi yang mensahkan calon peserta PUP untuk mengikuti 

program PUP di bidang peternakan  

2. Dosen Pembimbing PUP  

Dosen Pembimbing PUP adalah dosen yang diberikan tugas oleh Dekan FPP Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk mendampingi peserta PUP.  
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3. Peserta PUP  

Peserta PUP adalah mahasiswa jurusan peternakan FPP UMM sebagai calon wirausahawan 

dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa semester 6 yang telah menyelesaikan perkuliahan, SKS minimal yang 

diperoleh 100 SKS 

b. Memiliki minimal IPK 2.25 

c. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Komisi Tugas Akhir 

 

4. Usaha PUP 

Mahasiswa harus berusaha dalam bidang peternakan secara luas dengan menekankan pada 

aspek produksi sampai pemasaran dengan batasan sebagai berikut: 

a. Usaha ternak ruminansia 

b. Usaha ternak unggas 

c. Usaha aneka ternak 

d. Pakan ternak 

e. Usaha hasil ternak 

f. Usaha limbah peternakan 

 

D. Uraian Tugas 

1. Jurusan Peternakan : 

a. Mensahkan calon peserta PUP berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan  

b. Menetapkan Dosen Pembimbing PUP  

c. Mengakomodasi kebutuhan peserta PUP 

d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan Program PUP 

 

2. Peserta PUP  

a. Menyusun perencanaan usaha PUP dengan dibimbing Dosen Pembimbing PUP 

b. Melakukan PUP selama waktu yang dibutuhkan dibuktikan dengan laporan kerja harian 

mahasiswa di lokasi PUP yang diisi setiap hari, 

c. Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing PUP, dibuktikan dengan mengisi 

formulir konsultasi pembimbingan. Konsultasi penyusunan laporan usaha peternakan  

dengan Dosen Pembimbing PUP minimal 2 kali, 
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d. Menyusun laporan usaha peternakan dengan dibimbing dan disetujui oleh dosen 

pembimbing PUP Melakukan ujian PUP yang dihadiri oleh pembimbing PUP selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir pelaksanaan PUP 

e. Menyusun dan mengumpulkan laporan usaha peternakan kepada Komisi Tugas Akhir 

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian PUP.  

 

3. Dosen Pembimbing PUP  

a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa peserta PUP mengenai situasi, kondisi dan 

permasalahan di lapangan secara komprehensif 

b. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan PUP 

c. Membantu memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa 

peserta PUP 

d. Memberikan arahan penyusunan laporan usaha peternakan PUP 

 

4. Komisi Tugas Akhir  

Memberikan pelayanan administrasi, akademis dan teknis yang terkait dengan kegiatan PUP 

mahasiswa yaitu: mulai tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kegiatan 

PUP.  

 

E. Waktu dan Lokasi Kegiatan Program PUP 

Pelaksanaan kegiatan ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komisi Tugas 

Akhir, sehingga tidak mengganggu kegiatan berbagai pihak. 

 

1. Waktu Kegiatan Program PUP 

a. Waktu Program PUP  

Waktu Program PUP dilaksanakan  antara 2 sampai 4 bulan yang dilaksanakan pada tiap 

akhir semester ganjil setelah kegiatan praktikum dan ujian akhir semester selesai.  

b. Jadwal Kegiatan Program PUP 

Jadwal kegiatan Program PUP diatur dengan menyesuaikan kalender akademik yang 

telah disusun oleh Universitas dengan urutan kegiatan sebagai berikut : 
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No. KEGIATAN PUP  WAKTU 

1. Pendaftaran Peserta Program PUP Awal- Tengah Juni  

2. Pembekalan, Klinik, dan Kelayakan Program PUP Pertengahan Juni  

3. Pelaksanaan Program PUP Juni - Oktober  

4. Ujian PUP Nopember 

5. Batas Akhir Penyerahan Laporan usaha peternakan Nopember 

 

2. Lokasi Kegiatan Program PUP  

Lokasi Program PUP diutamakan pada kandang university farm, namun apabila tidak 

memenuhi dapat menggunakan tempat lain di Malang Raya dan boleh di luar Malang Raya 

dengan ijin dari Komisi Tugas Akhir.  

 

F. Pembiayaan Kegiatan Program PUP 

1. Pembiayaan Program PUP merupakan tanggung jawab dari mahasiswa peserta PUP 

2. Program PUP harus dapat dibiayai oleh peserta PUP sampai program selesai 

3. Mahasiswa peserta PUP dapat mencari permodalan dari berbagai pihak dengan tanggung 

jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan 

4. Jurusan dapat membantu pembiayaan dengan berbagai persyaratan tertentu yang diatur 

secara tersendiri 

5. Apabila ada sharing pembiayaan dari jurusan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

peserta PUP adalah 

a. Peserta PUP dapat mengajukan bantuan pendanaan ke Jurusan dengan menyertakan 

laporan perencanaan usaha 

b. Jurusan akan menyeleksi peserta PUP yang memenuhi syarat untuk memperoleh 

pendanaan 

c. Bantuan yang diberikan tergantung kemampuan jurusan 

d. Penerima bantuan wajib mengelola usahanya dengan professional sehingga 

menghasilkan keuntungan 

e. Jurusan akan melakukan supervisi untuk keberhasilan usaha 

f. Setelah selesai melakukan PUP, maka peserta PUP secepatnya mengembalikan dana 

dari jurusan paling lambat 1 (satu) minggu. 

g. Pengembalian pendanaan tersebut disertai dengan menambah biaya adimistrasi 

sebesar 10% dari pinjaman.  
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h. Apabila peserta PUP melanggar ketentuan seperti diatas, maka jurusan akan 

memberikan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

i. Jurusan akan memberikan kebijakan khusus dalam keadaan tertentu 
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BAB III 

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PUP 

 

A. Persiapan Program PUP 

Beberapa hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan oleh mahasiswa pada Program 

PUP sebagai berikut: 

 

1. Persyaratan Peserta PUP: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program S-1 jurusan peternakan FPP UMM 

pada semester diselenggarakannya kegiatan PUP 

b. Telah menempuh paket mata kuliah pada semester yang dipersyaratkan 

c. Mahasiswa dapat membentuk kelompok PUP antara 1-3 mahasiswa 

 

2. Prosedur PUP 

a. Mahasiswa calon peserta PUP wajib mendaftar kepada Komisi Tugas Akhir jurusan 

peternakan FPP UMM  

b. Rencana usaha yang telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing PUP 

diserahkan kepada Komisi Tugas Akhir sebanyak 1 eksemplar.  

c. Selama pelaksanaan, mahasiswa peserta PUP diwajibkan membuat laporan kerja 

harian dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing PUP  

d. Dosen Pembimbing PUP memberikan arahan terhadap laporan kerja harian  

e. Setelah selesai PUP, mahasiswa peserta PUP harus menyusun laporan usaha 

peternakan dengan dibimbing dan disetujui oleh Dosen Pembimbing PUP  

f. Ujian oleh Dosen Pembimbing PUP dapat dilakukan melalui presentasi, ujian lisan 

atau tertulis 

g. Laporan usaha peternakan diperbanyak sebanyak 3 (tiga) eksemplar disetujui oleh 

Dosen Pembimbing PUP dan Dekan FPP FPP, 1 (satu) eksemplar untuk Komisi 

Tugas Akhir, 1 (satu) eksemplar untuk Dosen Pembimbing PUP, dan 1 (satu) 

eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan. 

 

3. Prosedur Pendaftaran 

Mahasiswa yang akan mengikuti Program PUP wajib mendaftarkan diri sebagai calon 

peserta PUP dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Mengambil dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan jurusan, 
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b. Meminta persetujuan Komisi Tugas Akhir dengan melampirkan: 

1) Foto copy KRS yang dipersyaratkan 

2) Foto copy bukti pembayaran SPP terakhir 

c. Menyerahkan isian formulir yang sudah disetujui Ketua jurusan ke Komisi Tugas 

Akhir 

d. Mengikuti Kegiatan Pembekalan Program PUP yang diselenggarakan oleh Komisi 

Tugas Akhir 

 

4. Sosialisasi dan Pembekalan 

Sebelum pelaksanaan kegiatan Program PUP, perlu dilakukan pembekalan kepada 

mahasiswa calon peserta PUP sebagai berikut: 

a. Tujuan Sosialisasi dan Pembekalan,  

Tujuan pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan, antara lain: 

1) Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Program PUP 

2) Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi dunia peternakan  

3) Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan dunia peternakan 

4) Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan 

program dengan baik 

5) Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok secara 

interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas  

6) Mengembangkan kemampuan menggunakan waktu secara efisien 

7) Mengembangkan strategi bekerja kelompok 

b. Materi Pembekalan dan Pelatihan. 

Pembekalan PUP yang akan dilaksanakan terdiri dari: 

1) Mengimplementasikan secara komprehensif kompetensi pedagogik, profesional, 

sosial, dan kepribadian di dunia peternakan   

2) Membangun landasan jatidiri mahasiswa dengan langsung merasakan kultur 

pekerjaan di lapangan  

3) Mencermati sistem dan strategi manajerial di dunia peternakan  

4) Menyiapkan kemampuan awal calon mahasiswa PUP terkait dengan 

kemampuan mengembangkan kemampuan teori untuk diterapkan di lapangan  

5) Memberikan pengalaman langsung calon mahasiswa PUP untuk terjun di bidang 

peternakan  
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B. Pelaksanaan Program PUP 

Beberapa tahapan pelaksanaan Program PUP yang harus diikuti oleh peserta, baik 

secara individu maupun kelompok adalah sebagai berikut: 

 

1. Pra Program PUP 

Sebelum pelaksanaan Program PUP, semua peserta PUP yang tergabung dalam 

sebuah kelompok kerja Program PUP harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. Mengikuti pembekalan, klinik, dan kelayakan PUP 

b. Menyusun rencana usaha PUP dengan dibimbing dan disetujui Dosen Pembimbing 

PUP dan disahkan oleh ketua jurusan peternakan FPP UMM. 

c. Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing PUP, dibuktikan dengan mengisi 

formulir konsultasi. Konsultasi rencana usaha PUP dengan Dosen Pembimbing 

PUP minimal 2 kali. 

 

2. Penyusunan Rancangan Program PUP  

Rencana usaha yang harus dibuat peserta PUP tidak boleh lepas dari sasaran Program 

PUP yang sudah ditentukan, sebagai berikut: 

Program PUP  

a) Mengimplementasikan secara komprehensif kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial, dan kepribadian dalam bentuk melakukan kegiatan di 

lapangan  

b) Membangun landasan jatidiri mahasiswa PUP dengan langsung merasakan 

kultur di lapangan  

c) Mengimplementasikan hasil belajar terkait dengan kompetensi akademik 

bidang studi  

d) Menyiapkan kemampuan calon mahasiswa PUP dengan merasakan langsung 

bekerja pada bidang-bidang tertentu dalam waktu yang terbatas  

   

3. Pelaksanaan PUP 

a. Membangun Komitmen 

Dalam pelaksanaan Program PUP, peserta harus berusaha untuk dapat: 

1) Menyelesaikan program kegiatan tepat waktu 

2) Menjalin kerjasama dengan teman sejawat  
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3) Menggali dan mengembangkan potensi sasaran 

4) Mencatat semua kegiatan dalam laporan kerja harian 

5) Melakukan refleksi terhadap unjuk kerja yang telah dilakukan 

b. Membuat Laporan Usaha Peternakan 

1) Menyusun laporan keuangan dan laporan praktek usaha peternakan dengan 

dibimbing dan disetujui oleh Dosen Pembimbing PUP dan disahkan Dekan FPP 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2) Mengumpulkan laporan keuangan dan laporan praktek usaha peternakan 

kepada Komisi Tugas Akhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

 

C. Evaluasi Program PUP 

Evaluasi Program PUP mempunyai 2 (dua) kepentingan, yaitu untuk kepentingan 

penilaian prestasi mahasiswa dan perbaikan Program PUP.  

 

1. Nilai Akhir Program PUP 

Nilai akhir Program PUP ditetapkan oleh Komisi Tugas Akhir berdasarkan akumulasi 

dari: 

a. Perencanaan Usaha 

b. Pelaksanaan PUP 

c. Pemasaran Peternakan  

d. Agribisnis Peternakan  

 

2. Nilai Perencanaan Usaha:  terdiri dari  nilai pembekalan PUP, Klinik, dan Kelayakan, 

yaitu penilaian dari aspek: 

a. Kehadiran dalam pembekalan dan klinik 

b. Kedisiplinan peserta PUP 

c. Kerapian peserta PUP 

d. Keaktifan dalam mengikuti pembekalan dan klinik  

e. Sopan santun dalam mengikuti pembekalan dan klinik 

f. Ketepatan penyerahan proposal perencanaan usaha saat pembekalan dan klinik 

g. Sistematika penulisan proposal perencanaan usaha 

h. Tata tulis dan bahasa proposal perencanaan usaha 

i. Kelengkapan isi proposal perencanaan usaha 

j. Kerapian dan tata letak komponen proposal perencanaan usaha 
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k. Tingkat keterbacaan proposal perencanaan usaha 

 

3. Nilai Pelaksanaan Program PUP dari Dosen Pembimbing PUP, yaitu penilaian dari 

aspek: 

a. Kehadiran individu dalam pelaksanaan PUP 

b. Sopan santun dan etika individu dalam pelaksanaan PUP 

c. Kedisiplinan individu dalam pelaksanaan PUP 

d. Ketaatan dalam menjalankan perintah agama saat pelaksanaan PUP 

e. Kepemimpinan individu dalam pelaksanaan PUP 

f. Kerjasama kelompok dalam pelaksanaan PUP 

g. Kreativitas kelompok dalam pelaksnaan PUP 

h. Hubungan sosial dan adaptasi kelompok dan dengan masyarakat sekitar dalam 

pelaksanaan PUP 

i. Keterlibatan aktivitas pekerjaan masing-masing individu dalam pelaksanaan PUP 

j. Pengetahuan pekerjaan pelaksanaan PUP 

k. Kondisi lapangan pelaksanaan PUP 

l. Kebersihan tempat pelaksanaan PUP 

m. Kerapian tempat pelaksanaan PUP 

n. Kenyamanan tempat pelaksanaan PUP 

o. Kondisi produksi PUP 

 

4. Nilai Laporan praktek usaha peternakan, yaitu penilaian dari aspek: 

a. Sistematika Penulisan 

b. Substansi Pendahuluan 

c. Substansi Tinjauan Pustaka 

d. Substansi Materi dan Metode Pelaksanaa 

e. Substansi Hasil Kegiatan PUP 

f. Substansi Kesimpulan dan Saran 

g. Substansi Analisis Usaha 

 

5. Kriteria Penilaian.  

Kriteria penilaian dilakukan setelah ada berita acara ujian PUP dengan mengumpulkan 4 

(empat) komponen penilaian dengan pembagian 3 (tiga) SKS dari nilai perencanaan 

Usaha,  3  (tiga) SKS dari Pelaksanaan PUP, 2 (dua) SKS dari Pemasaran PUP dan 2 
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(dua) SKS dari Agribisnis Peternakan yang direkapitulasi menjadi nilai akhir.  Pedoman 

transfer nilai Program PUP adalah sebagai berikut: 

 

Nilai 

Huruf  Angka 

A 81  - 100  
B+ 76  -  80  
B 71  -  75  
C+ 60  -  69 
C 56  -  60 
D 50  -  55  
E 0   -   44  

 

D. Struktur Kerja PUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis Perintah 

  

KOMISI TUGAS AKHIR 

KETUA JURUSAN 

DOSEN PEMBIMBING 

PUP 

MAHASISWA/ PESERTA PUP 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

Seluruh Program PUP dirancang dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi dan 

menumbuhkan profesionalitas mahasiswa peserta PUP sebagai calon wirausahawan dan 

dengan harapan dapat memberikan dampak yang lebih bermakna bagi mahasiswa peserta PUP 

itu sendiri. Rangkaian kegiatan Program PUP memberikan pengalaman yang lengkap bagi 

mahasiswa peserta PUP, universitas dan instansi terkait, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena, itu perlu 

dibangun komitmen tinggi dari semua komponen yang terkait untuk saling mendukung dalam 

kegiatan Program PUP. 

Jurusan peternakan FPP UMM harus selalu berbenah diri meningkatkan kualitas mutu 

lulusan melalui penjamiman mutu, karena itu perlu melibatkan stakeholders agar segala 

kekurangan yang terjadi dapat segera bisa diperbaiki untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. 

Melalui Program PUP diharapkan Universitas Muhammadiyah Malang berkolaborasi dengan 

stakeholders, sehingga terjadi link and match dalam memberikan pengalaman yang utuh dan 

lengkap kepada setiap mahasiswa peserta PUP sebagai calon wirausahawan yang profesional. 
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PENULISAN USULAN PELAKSANAAN PUP 

 

Usulan Proposal Pelaksanaan PUP terdiri atas : Bagian awal, bagian isi, dan bagian Akhir. 

Usulan proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bagian Awal 

1. Halaman Sampul 

Halaman Sampul merupakan halaman yang terdiri dari judul proposal, judul PUP, logo, 

nama, NIM mahasiswa, jurusan, fakultas, dan tahun.  

2. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan terdiri judul PKL, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, persetujuan dari 

pembimbing, komisi tugas akhir, dan Ketua Program Studi Peternakan.   

3. Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan uraian singkat tujuan pelaksanaan PUP dan ucapan terimakasih. 

Pada kata pengantar tidak ditulis secara ilmiah, namun tetap dalam bahasa akademis.  

4. Daftar Isi 

Daftar isi memuat isi usulan proposal yang diajukan dari halaman sampul hingga lampiran 

yang ditulis pada usulan proposal PUP. Daftar isi merupakan sebuah petunjuk bagi pembaca 

yang ingin langsung melihat bab atau sub bab. 

5. Daftar Tabel 

Daftar Tabel merupakan daftar yang memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan halaman 

tabel yang ditulis pada usulan proposal PUP.  

6. Daftar Gambar 

Daftar Gambarmerupakan daftar yang memuat nomor urut gambar, judul gambar, dan 

halaman gambar yang ditulis pada usulan proposal PUP.  

 

Bagian Isi 

BAB 1. Pendahuluan 

Pada Bab Pendahuluan memuat tentang latar belakang kegiatan, tujuan, dan manfaat 

dilaksanakannya PUP. 

1.1 Latar Belakang Kegiatan  

Uraikan latar belakang, alasan yang mendasari, dan urgensi (keutamaan) kegiatan 

kewirausahaan yang diusulkan serta proses mengidentifikasi peluang usaha termasuk uraian 

tentang persoalan masyarakat usaha dan kelayakan usaha tersebut. Selain itu, tunjukkan 

masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Luaran dan manfaat 
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kegiatan yang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga harus disajikan pada bab 

ini. 

1.2 Luaran 

Produk yang ingin dihasilkan. 

1.3 Manfaat 

Manfaat memuat manfaat yang terkait dengan pelaksanaan PUP baik bagi 

mahasiswa maupun masyarakat.  

BAB 2. Gambaran Umum Rencana Usaha 

Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan menciptakan 

kegiatan usaha. Dijelaskan mengenai produk, sasaran, harga dan promosi. Gambaran 

mengenai potensi sumberdaya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang 

direncanakan disajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Gambaran usaha 

yang direncanakan harus menjanjikan perolehan profit untuk menjamin peluang keberlanjutan 

usaha. 

BAB 3. Metode 

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik, cara atau tahapan pekerjaan dalam 

menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program. 

BAB 4. Biaya dan Jadwal Kegiatan 

4.1 Anggaran Biaya 

Ringkasan anggaran biaya disusun mengikuti format Tabel. 

 

Tabel. Format Ringkasan Anggaran Biaya 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan  

2 Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan  

3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa  

4 Lain-lain: administrasi  

Jumlah  

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan antara 3-5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang 

diajukan  

 

Bagian Akhir 
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Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka memuat pustaka atau literatur yang digunakan sebagai acuan pada usulan 

proposal PUP.  

Lampiran 

 Lampiran memuat uraian rencana biaya yang akan digunakan. 
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PENULISAN LAPORAN PELAKSANAAN PUP 

 

Laporan Pelaksanaan PUP terdiri atas : Bagian awal, bagian isi, dan bagian Akhir. Laporan 

pelaksanaan disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bagian Awal 

1. Halaman Sampul 

Halaman Sampul merupakan halaman yang terdiri dari judul proposal, judul PUP, logo, 

nama, NIM mahasiswa, jurusan, fakultas, dan tahun. Contoh format penulisan halaman sampul 

terdapat pada Lampiran. 

2. Halaman Judul 

Halaman judul berisikan tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi di cetak 

pada kertas putih.  

3. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan terdiri judul PKL, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, persetujuan dari 

pembimbing PUP, Ketua Program Studi Peternakan dan Wakil Dekan I.   

4. Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan uraian singkat tujuan pelaksanaan PUP dan ucapan terimakasih. 

Pada kata pengantar tidak ditulis secara ilmiah, namun tetap dalam bahasa akademis.  

5. Daftar Isi 

Daftar isi memuat tentang isi laporan pelaksanaan PUP yang diajukan dari halaman sampul 

hingga lampiran. Daftar isi merupakan sebuah petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung 

melihat bab atau sub bab.  

6. Daftar Tabel 

Daftar Tabel merupakan daftar yang memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan halaman 

tabel yang ditulis pada laporan pelaksanaan PUP.  

7. Daftar Gambar 

Daftar Gambarmerupakan daftar yang memuat nomor urut gambar, judul gambar, dan 

halaman gambar yang ditulis pada laporan pelaksanaan PUP.  

8. Daftar Lampiran 

Daftar Lampiran dibuat apabila laporan PUP memuat lampiran lebih dari dua. Daftar 

Lampiran merupakan daftar nomor urut lampiran, judul lampiran, dan halaman lampiran yang 

ditulis pada laporan pelaksanaan PUP.  

9. Ringkasan 
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BAB 1. Pendahuluan 

Pada Bab Pendahuluan memuat tentang latar belakang kegiatan, tujuan, dan manfaat 

dilaksanakannya PUP. 

1.1 Latar Belakang Kegiatan  

Uraikan latar belakang, alasan yang mendasari, dan urgensi (keutamaan) kegiatan 

kewirausahaan yang diusulkan serta proses mengidentifikasi peluang usaha termasuk uraian 

tentang persoalan masyarakat usaha dan kelayakan usaha tersebut. Selain itu, tunjukkan 

masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Luaran dan manfaat 

kegiatan yang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga harus disajikan pada bab 

ini. 

1.2 Luaran 

Produk yang ingin dihasilkan. 

1.3 Manfaat 

Manfaat memuat manfaat yang terkait dengan pelaksanaan PUP baik bagi 

mahasiswa maupun masyarakat.  

BAB 2. Metode 

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik, cara atau tahapan pekerjaan dalam 

menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan. 

 

BAB 3. Gambaran Umum Usaha 

Pada bab ini, uraikan hasil dari praktek usaha peternakan, yang meliputi : 

3.1 Produk yang dihasilkan. Berisi penjelasan mengenai produk yang dihasilkan, keunggulan 

produk dibandingkan dengan produk pesaing. 

3.2 Manajemen  Produksi, Berisi penjelasan mengenai ide, desain, proses produksi, 

pengendalian mutu, pengembangan produk, dll. 

3.3 Manajemen Sumber Daya Manusia, 

3.4 Manajemen Keuangan,  

3.5 Manajemen Pemasaran. Berisi penjelasan mengenai identifikasi kebutuhan konsumen (jenis 

dan jumlahnya) maupun pelayanan dan pengantaran produk ketangan konsumen. 

BAB 4. Analisis Usaha 

Analisis Usaha 
Aliran Kas 
Neraca 
Laporan rugi laba  
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Bagian Akhir 

1. Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. Kesimpulan merupakan 

pernyataan singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dibuat berdasarkan 

pengalaman, pertimbangan penulis, dan hasil pembahasan. 

2. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka memuat pustaka atau literatur yang digunakan sebagai acuan pada laporan 

pelaksanaan PUP.  

3. Lampiran 

Lampiran untuk menempatkan data pelaksanaan PUP atau keterangan lain untuk 

melengkapi uraian pada hasil dan evaluasi kegiatan, misalnya berisi kuitansi, nota, dan bukti 

keuangan yang lain. Lampiran harus disertai dengan judul lampiran. 
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FORMAT PENULISAN 

Tata cara penulisan meliputi : jenis dan ukuran kertas, format pengetikan, penomoran, 

penulisan tabel, gambar, dan nama. 

 

1. Kertas 

Kertas yang dipergunakan adalah HVS ukuran A4 warna putih, berat 80 g. Naskah ditulis 

tidak bolak balik pada kertas HVS.  

2. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas bufalo warna hijau.Tulisan yang dicetak pada sampul sama 

dengan yang tertulis pada halaman judul.  

3. Jenis Huruf 

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman berukuran 12 pt.  Huruf miring digunakan 

untuk kata yang ditulis selain menggunakan Bahasa Indonesia.  

4. Batas Tepi  

Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut  : tepi atas4 cm, tepi bawah    3 cm, tepi kiri4 

cm, dan tepi kanan 3 cm 

5. Jarak Baris  

Jarak antara 2 baris kalimat dibuat 1,5 spasi kecuali ringkasan, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran, judul tabel, judul gambar, lapiran dan daftar pustaka diketik dengan 

jarak spasi 1 spasi.  Jarak antara judul tabel dengan garis pembuka tabel setengah spasi, 

demikian juga jarak antara garis penutup tabel dengan keterangan. 

6. Format Penulisan 

a. Penulisan bab dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital diletakkan di 

tengah atas halaman.  

b. Sub bab diketik di sisi kiri halaman, dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada 

setiap kata diketik. Pemutusan kata dalam satu baris kalimat harus mengikuti kaidah 

bahasa Indonesia yang baku dan benar.   

c. Awal kalimat yang dimulai dengan bilangan, lambang, rumus kimia harus dieja. Contoh: 

9 ekor harus ditulis sembilan ekor, NaCl harus ditulis Natrium Chlorida 

d. Satuan sinyatakan dengan singkatan resmi, ditulis tanpa titik dibelakangnya. Penulisan 

satuan diberi jarak satu ketukan, kecuali untuk satuan suhu dan %. Contoh: 10 g, 11 kg, 

2.500 cal, 37⁰ C, dan 80%. 

e. Penulisan sebelum tanda titik koma dan titik dua penulisannya tidak diberi jarak, tetapi 

setelah tanda-tanda tersebut diberi jarak satu letak.  
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7. Nomor Halaman   

Bagian ini dibagi menjadi peomeran halaman, tabel, dan gambar. 

1. Halaman  

a. Bagian awal usulan atau laporan pelaksanaan PUP diberi nomor halaman 

dengan angka romawi kecil (i,ii,iii,.... dst) 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari kata pengantar sampai halaman 

terakhir, memakai angka sebagai nomor halaman (1,2,3,.....dst) 

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan bawah 

2. Tabel diberi nomor urut dengan angka sesuai dengan urutannya (1,2,3,.....dst) 

3. Gambar diberi nomor urut dengan angka sesuai dengan urutannya (1,2,3,......dst) 

8. Tabel 

Judul tabel harus ditulis jelas dengan jarak 1 spasi, huruf kapital hanya pada awal kalimat 

dan diakhiri tanpa titik. Tabel tidak boleh diputus pada halaman berikutnya. Literatur yang 

digunakan untuk penulisan tabel disebutkan dan ditulis sesudah garis paling bawah tabel 

dengan jarak 1 spasi.   

9. Gambar   

Keterangan gambar diletakkan di bawah Gambar dengan jarak 1 spasi. Gambar meliputi 

grafik, diagram, monogram, foto, peta, dan skema.  

 

  



Pedoman Program PUP Halaman 26 

 

Contoh halaman sampul usulan pelaksanaan PUP 

 

PROPOSAL PRAKTEK USAHA PETERNAKAN 

  

 

‘SARODI’ TELUR ASIN ASAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh :  

Yoga Firmansyah  NIM. 201510350411002 

Abdullah  NIM. 201510350411003 

Jundullah  NIM. 201510350411004 

 

 

 

 

 

JURUSAN PETERNAKAN 

FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2018 

TNR, 14, Bold, Kapital, 1 spasi 

Logo UMM segilima, ukuran 5 cm x 5 cm 

TNR, 12, Bold, Kapital, 1 spasi 

TNR, 14, Bold, Kapital, 1 spasi 

TNR, 12, 1 spasi 
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Contoh halaman sampul laporan pelaksanaan PUP 

 

LAPORAN PRAKTEK USAHA PETERNAKAN 

 

 

‘SARODI’ TELUR ASIN ASAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh :  

Yoga Firmansyah  NIM. 201510350411002 

Abdullah  NIM. 201510350411003 

Jundullah  NIM. 201510350411004 

 

 

 

 

 

JURUSAN PETERNAKAN 

FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2018 

 

TNR, 14, Bold, Kapital, 1 spasi 

Logo UMM segilima, ukuran 5 cm x 5 cm 

TNR, 12, Bold, Kapital, 1 spasi 

TNR, 12, 1 spasi 

TNR, 14, Bold, Kapital, 1 spasi 
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Lampiran Contoh halaman pengesahan usulan pelaksanaan PUP 

 

 

PROPOSAL PRAKTEK USAHA PETERNAKAN 

 

 

‘SARODI’ TELUR ASIN ASAP 

 

 

 

Oleh :  

Yoga Firmansyah  NIM. 201510350411002 

Abdullah  NIM. 201510350411003 

Jundullah  NIM. 201510350411004 

 

 

Malang , ...................................... 

Telah diperiksa dan disetujui oleh :  

 

Mengetahui : 
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