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PELUANG BTSNIS BAGI MASYARAI(A.T
SEKTTAR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAT{PUS WATES
Oleh

Djihad llisyam, N{.Pd.' dkk.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui usaha-usaha bisnis yang dilakukan oleh
masyarakat di sekitar kampus dengan adanya UNY Kampus Wates, 2). Untuk memetakan
usaha masyarakat disekitar kampus sehingga pihak LINY Kampus Wates dapat melakukan
pembinaan masyarakat di sekitar kampus dalam benvirausaha atau berbisnis
hrjuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian
Suvey karena hanya akan mengetahui deversifikasi atau jenis-jenis peluang usaha yang telah
dan akan dilakukan oleh masyarakat di sekitar LINY Kampus Wates. Adapun subyek atau
sasaran penelitian adalah masyarakat di sekitar kampus yang tinggal di dusun Serut dan
Terbah sebanyak 115 orang, yang langsung memangku Kampus Wates.Pengambilan data
dilakukan dengan menggunakan angket dan wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan
melakukan konllrmasi pada Kepala dusun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
Sesr1ai dengan

analisis deskriptif ta.bulasi dan persentase.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahrva : (1) Sebagian besar warga masyarakat
sekitar kampus sudah tahu dengan UNY Kampus Wates. (2) Keberadaan UNY
menguntungkan Masyarakat sekitar kampus. (3) keberadaan LINY dapat menggugah
semangat dan motivasi untuk berbisnis. (4) Warga sekitar berbisnis tidak harus di sekitar
kampus. (5) kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan kemampuan. (6) defersifikasi usaha
meliputi Pemondokan (35 %), Toko kelontong (10%), Warung makan (lO%),sewa alat - alat
(5%), Loundry G%), dan lain - lain (30%). Adapun kendala - kendala yang dihadapi adalah
kurang modal SsoA,tidakpunya tempat strategis 2\o/o,kemampuan terbatas l}yo,tidak punya
keteram pil an 8o/o, tidak tahu 2o/o.

Iil

DAFTAR ISI
Halaman

i

Halaman Judul

ii
iii

Halaman Pengesahan ..............

Abstrak
Daftar Isi

............

..........'.:....

iv
v

Kata Pengantar ..........

BAB I PENDAHT]LUAN
I

A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah .............

2

C. Fokus Masalah

2

D.

2

Rumusan Masalah

E. Tujuan Penelitian
F. Manfaat Penelitian

J
J

BAB tr KAJIAN TEORI
Pengertian

Bisnis

4

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Teknik Pengumpulan Data
D. TeknikAnalisisData ........
E. Keabsahan Data

6
6
6
6

6

BAB TV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Hasil

Penelitian

7

BAB V PENUTUP

..

A. Kesimpulan............
B. Saran

10

10

DAFTAR PUSTAKA

11

LAMPIRAN

12

tv

KATA PENGANTAR
Puji sy'ukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah rnelimpahkan Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan dana DIPA

BLU LINY dengan tahun anggaran 2013.
Penelitian ini diselesaikan berkat adanya bantuan dari banyak pihak, untuk itu pada
kesempatan ini kami menyampaikan banyak terinra kasih kepada:

1.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, bapak Prof.Dr. Rochmat Wahab

M.Pd.,MA.

2. Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Sugiharsono, Msi
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi, Prof.Dr.Murdiyanto, MPd
4. Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
5. Dr. Sukidjo, MPd. Badan Pertimbangan Penelitian Fakultas Ekonomi
6. Semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini yang tidak dapat kami
sebutkan safu persatu.

Kami berharap mudah-mudahan laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat
bagi Universitas Negegi Yogyakarta, khususnya UNY Kampus Wates terutama dalam
rangka pengemban gan dan pengarnbilan kebi.j aksanaan.

Yogyakrta, Desember 2013.

Tim Peneliti:
Djihad Hisyam,MPd
Prof.Dr. Murdiyanto,MPd
Dapan, M.Kes

Rosidah,Msi

Ani Widayati,MPd
Farlianto.,MBA

PEND1HJLUAN

A. Latar

Belakang Masalah

Secara kelembagaan Universitas Negeri Yogyakarta Kampus
Wates rnulai
diselenggarakan pada tahun 2000, dengan jumlah Prograrn
Studi sebanyak 11 yang
ditopang oleh Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial (FIS),
Fakultas Keguruan

Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Fakultas Ilmu Pendidikan (Frp). pada
saat itu FIK dan
FIP masih merupakan kelas yang dititipkan yang statusnya be4'enjang
Strata 1.
Sedangkan FT dan FIS rnerupakan program Studi yang
berjerlang Diploma 3 (D 3)
yang secara khusus sepenuhnya diselenggarakan di LINry
wates

.

Pada saat itu jumlah mahasisrva yang ada di Wates cukup
banyak lebih kurang
1200 mahasisrva. Memasuki tahun ke dua, mahasisrva D3
FT

dipindahkan ke kampus

pusat Karangmalang karena terkait dengan fasilitas Laboratorium.
Karena
persoalannya menyangkut bidang akadernik, maka D3
FT kemudian dipindahkan ke
Karangmalang. Sungguh di luar dugaan kampus Wares pada
saat itu menjadi begitu
ramai' Setelah D3 FT pindah ke Karangmalang, jumlah mahasiswa pGSD

dari FIp
dan Guru Kelas dari Penjas FIK ditambah jumlahnya, sehingga jumlah
mahasiswa
yang ada di UNY Kampus tetap banyak di atas 1000
mahasiswa.
Rentang waklu dari tahun 2000 sampai dengan 2013 merupakan
rvaktu yang
tidak sebentar, di samping jumlah mahasiswanya bertambah, masyarakat
di sekitar
lingkungan kampuspun berkembang. Sebelum ada IINy
Kampus Wates mencari
tempat kost saja susah sekarang sudah banyak bermunculan
bisnis kos-kosan.

Dulu
mencari Foto copy susah, sekarang sudah mudah, bahkan
dipingggir-pinggir jalan
banyak yang berjualan, makanan, kelontong, alat-alattulis pulsa
maupun minuman.
Masyarakat bergerak terus maju menuju kehidupan ekonomi
yang lebih baik.
Masyarakat membuka usaha-usaha untuk berbisnis. Bahkan
ketika UNy Kampus
Wates mengadakan Pengabdian Pada Masyarakat (PpM) ke
masyarakat dengan
bantuan dana ala kadarnya, banyak masyarakat yang berminat

untuk meminta

tambahan bantuan modar usaha karena kekurangan modal.
Bahkan ada yang
memerkulan pembinaan untuk nenambah keterampilan mereka

sehingga mereka dapat
membuka usaha sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.
Kadang-k adangkarena
berbenturan dengan lokasi usaha, ada yang berjualan keliling
karena rnereka tidak
punya tempat yang strategis. Mereka be{ualan asongan
dari suatu tempat ketempat

yang lain. Lebih-lebih dengan dibangunnya Rumah Susun
Sewa Mahasiswa yang

dihuni oleh lebih dari 400 mahasiswa, maka suasana kampus menjadi lebih
semarak.Tentunya keadaan ini sangat memberikan peluang dan prospek bagr
masyarakat sekita LrNY Kampus Wates.

Hanya saja, persoalan yang muncul adalah Universitas Negeri Yogyakarta
Karnpus Wates belurn mengetahui bagaimana sebenarnya potensi masyarakat dalam
bidang ekonomi, peluang bisnis apa yang mereka miliki serta bagaimana peta keahlian
mereka belum dapat diketahui dengan pasti.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut kami tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul: 'o Peluang Bisnis Bagi Masyarakat Sekitar

UNY Kampus Wates".

B. Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah, maka masalah-masalah yang muncul
dapat diidentifikasikan sebagai berikut

i.

.

Banyak masyarakat yang berminat untuk rnembuka bisnis akan tetapi kekurangan
modal.

2.

Ada sebagian masyarakatyangingin membuka usaha bisnis akan tetapi tidak
mempunyai tempat yang strategis

3.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga ingin membulia usaha akan tetapi tidak
punya keterampilan yang mernadai.

4.

Sebagian masyarakat masih memikirkan mencari peluang yang dapat dibuka untuk
usaha mereka.

C.

Fokus Masalah

Dalam penelitian

ini

masalah terfokus pada usaha-usaha apa yang telah

dilakukan oleh masyarakat di sekitar UNY Kampus Wates dalam bidang bisnis atau
pengembangan di bidang ekonomi berkaitan dengan adanyaperkembangan kampus.

I). Rumusan

l\{asalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan : Bagaimana Peluang
Bisnis Bagi Masyarakat Sekitar LINY Kampus Wates.

E.

Tujuan Penelitian

1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan usaha-usaha bisnis
yang dilakukan oleh masyarakat sekitar UNY Kampus Wates.

2.
3.

Mengapa masyarakat di sekitar kampus memilih bisnis yang telah dijalankan
Dengan adanya data peta usaha bisnis yang dilakukan tnasyarakat, maka bagi

IINY Kampus Wates dapat digunakan

sebagai bahan untuk mengadakan

pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat sekitar kampus.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memetakan jenis-jenis
bisnis yang dilakukan oleh masyarakat disekitar UNY Kampus Wates. Dengan data
deversifikasi keragaman usaha tersebut dapat digunakan bahan oleh IINY Kampus
Wates untuk mempersiapkan pembinaan atau pelatihan yang diperlukan masyarakat.

BAB

II

KAJIAN TEORI

A.

Pengertian Bisnis
Banyak sekali rumusan tentang bisnis, karena bisnis merupakan kegiatan yang

penuh dengan keragaman dan sangat kompleks. Dirnana antara pihak yang stau
dengan pihak yang lain saling tergantung penuh dengan interdependensi. Oleh karena

itu bisnis penuh dengan perubahan dan inovasi dan penuh dengan dinamika.
Bisnis itu berasal dari busy yang berarti sibuk. Jadi bisnis itu suatu kesibukan

karena rnengerjakan aktivitas yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dapat juga
diartikan sebagai suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang berlujuan
untuk mendapatkan keuntungan (Griff,rn dan Elbert .2012). Sedangkan Huat, Tchrvee
(1990) mengatakan bahwa bisnis itu sebagai suatu system yang memproduksi barang
dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis

itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau
organisasi yang menciptakan nilai (create value) rnelalui penciptaan barang dan jasa (
create of good and service) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mernperoleh
keuntungan melalui transaksi.

Bisnis yang dilakukan oleh individu-individu itu cukup banyak baik yang
dilakukan secara off line maupu on line. Bisnis off line arrtara lain : mengusahakan
jasa menjahit, warung makan, menjual pulsa eiectrik, membuka warung sembako,
membuka jasa editing foto, jasa loundry, dll. Sedangkan jasa on line antara lain bisnis

affiliasi, toko on line, MLM on line, dan lain sebagainya.
Bisnis atau usaha-usaha tersebut dapat dibuka oleh siapa saja, kapan saja dan
dimana saja asalkan ada kemauan disitulah ada jalan yang dapat dilalui.

Kehidupan sosial ekonorni memang merupakan bidang yang sangat dominan dalam
Kehidupan masyarakat, oleh karena itu masalah ekonomi perlu ditangani dengan
sebaik-baiknya terutama di dalam mengantisipasi adanya perubahan di masyarakat.

B.

Perkembangan Sosial Ekonomi

Perubahan atau perkembangan dalarn bidang sosial ekonomi (menurut

Milton

J.Esman 1972, Selo SumardjanIg62 dalam TaliziduhuNdraha, 1990) diartikan se-

Bagai perubahan institusi masyarakat. Yaitu perubahan yang mempengaruhi

Sistem sosial, termasuk nilai sosial, sikap dan pola perilaku kelornpok. Menurut
Pearce, 1983, dalam Pardjono, 2002) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap

Dampak pada aspek sosial budaya pada prinsipnya bisa dimulai dari upaya peng-

Kajian sifat dan susunan berbagai kelompok yang terlibat dan hubungan timbal

Balik diantara mereka.

C.

Pertanyaan Penelitian

1.

Usaha-usaha bisnis apakah yang diusahakan oleh Masyarakat di sekitas LII\ry

Kampus Wates?

2.
3.

Mengapa mereka memilih usaha-usaha tersebut?
Bagaimana peta usaha yang dilakukan masyarakat sekitar Universitas Negeri

Yogyakarta Kampus Wates?

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian

ini

rnerupakan penelitian

survey. Penelitian ini hanya ingin mengetahui peta jenis usaha yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar I-INY Kampus Wates.

B.

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian Kabupaten Kulon Progo, di dusun Serut dan Terbah. Waktu

penelitian selama 3 bulan mulai bulan September 2013 sampai November 2013.

C. Teknik Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan angket yang disertai dengan wawancara

untuk memberikan penjelasan terhadap angket yang disampaiankan kepada responden

di dusun Terbah dan Serut yang kurang lebih berjumlah 1000 warga. Dalarn penelitian

ini mengambil sampel 115 orang.

D. Teknik Analisis data
Analisis data dilakrikan secara deskriptif kuantitatif terhadap responden yang
ditentukan secara acak.

E.

Keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan expert judgement, dalam hal

ini adalah tim penelitian dari Fakultas dan Kepala
pernyataan informan.

Dusun untuk menegaskan kebenara

BAB TV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN

A.

Hasil Penelitian
Warvasan masyarakat terhadap keberadaan Universitas Negeri Yogyakarta

(UNY) Kampus Wates

sudah cukup baik. Karena ternyata terdapat (100%),

masyarakat menjarvab sudah mengetahui keberadaann UNY di Wates Hal ini dapat

difahami karena LrNY Kampus Wates sudah ada di Wates sejak tahun 2000, jadi
dudah 13 tahun yang sebelumnya bernama SGO.
Keberadaan

IINY Kampus

Wates ternyata menurut kaca mata masyarakat

begitu menguntungkan karena terdapat (90%) yang menjawab menguntungkan dalarn
berbgai segi. Karena membuat masyarakat menjadi lebih dinarnis, interaksi sosial
yang ada dimasyarakat semakin hidup. Hubungan sosial budaya yang terjalin
menambah akrab, dan wawasanpun menjadi berubah.

Ketika mereka diajukan pertanyaan apakah dengan adanya IJNY Kampus
Wates dapat menggugah masyarakat unfuk membuka usaha menambah penghasilan,

terdapat (95%) responden menjawab ya. Hanya terdapat (5%) saja yang menjawab
tidak tahu. Data ini merupakan suatu bukii bahwa keberadaan IINY Karnpus Wates
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi peluang usaha yang

memungkinkan diusahakan masyarakat sangat besar.Mereka mempunyai rencanarencana usaha yang akan dikembangkan dengan potensi lingkungan yang terus

berkebamg tersebut.
Mengenai jenis bisnis yang mereka inginkan sangat bervariasi sesuai dengan
modal yang dimiliki, posisi rumah yang dihuni, serta keterampilan dan wawasan yang
yang dimiliki. Adapun jenis-jenis peluang usaha yang ingin mereka buka dan yang
sudah dimulai meliputi

1.

:

Pemondokan(35%)

2. Toko kelontong (10%)
3. Persewaan alaVperkakas (5%)
4. Warung makan (10%)
5. Loundry (5%)
6. Warung kebutuhan sehari-hari (10)
7. LainJain (30%) meliputi
:

(1) Penjahit
(2) Toko kelontong
(3) Toko alat-alat tulis
(4) Sewa sound system
(5) Jual es campur
(6) Angkringan
(7) Foto copy
(8) Service printer
(9) Jualan bubur ayam
(10) Bengkel motor
(11) Pemancingan
(12)
(1

3)

(14)

Pecel lele

Service elektronika
Pusat jajanan khas

(15) Toko olah raga
(16) Jual minumanjus

(17) Toko baju
(18) Jual es dawet
(19) Jual cilok

dan es

(20) Jual lotis
(21) Vermakjeans

(22) Iualbakso
(23) Pecel tahu uleg

(24) Counter pulsa
(25) Jualbakso
(26) Potong rambut pria

(27) Salon
(28) Catering
(29) Kentucky
(30) Jual gorengan
(31) Menjahit
(32) Memasak

(33) Teknisi komputer
(34) Dagang

Kulon Progo

a

(35) Pelatihan seminar

(36)

Service

IIP

(37) Foto copy, jilid,

dan ketik

(38) Jual siomay, batagor

(39) Jual tempura
(40) jualjajananpasar

Pada umumnya mereka memilih usaha tersebut karena (1) sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki, (2) keterbatasan modal, (3) tidak mempunyai lokasi yang strategis, dan (4) dari
pada menganggur.

Adapun mengenai kendala- kendala yang dihadapi adalah: (1) Kekurangan modal
55%, (2) Tidak punya tanah atau tempat yang strategls2lok, (3) Kemampuan terbatas lAo/o,

(a) Tidak punya keterampil an (5Yo), dan (5) Tidak tzrhu 5a/o.

a

BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan data pada Bab IV, maka hasil penelitian ini dapat disirnpulkan bahrva:

1.

Semua warga di dusun Terbah dan Serut sudah mengetahui adanya UNY Kampus
Wates.

2.

Keberadaan UNY Kampus Wates sangat menguntungkan bagi warga dusun
Terbah dan Serut karena masyarakat menjadi dinamis dan banyak peluang untuk
melakukan usaha.

3. Dengan adanyauNY Kampus Wates dapat menggugah semangat dan motivasi
warga untuk melakukan usaha di bidang bisnis

4.

Warga sekitar kampus ingin berusaha atau berbisnis walaupun tidak harus

disekitar kampus

5. Kegiatan usaha bisnis yang warga lakukan disesuaikan dengan kemampuan dan
keadaan masing-masing.

6. Deversivikasi

usaha dapat dikelompokkan dalam kegiatan

:

) Bisnis Pemondokan (3 5%)
(2) Bisnis Toko Kelontong (I0%)
(

1

(3) Bisnis Warung Makan (10%)
(4) Bisnis Persewaan alatlperkakas (5%)
(5) Bisnis Londry (5%)
(6) Bisnis LainJain QA%)
7). Kendala atau tantangan yang dihadapi

:

(1). Kurang modal (55%)

(2). Tidak punya tanah/tampatyang strategis (25%)
(3). Kemampuan yang dimiliki terbatas (10%)

(a). Tidak punya keterampilan (8%)

(s). Tidak tahu(2%)

B.

Saran

Sebaiknya pihak UNY senantiasa menyapa dan melibatkan masyarakat dalam
kegiatan PPM nya sehingga tahu apa yang dibutuhkan masyarakat.

10
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Lampiran: ANGKET

PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PELUANG BISMS
DI SEKITAR LTNY KAMPUS WATES

Kepada
Bapak/Ibu
Warga Terbah dan Serut Pengasih
Kulon Progo
Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka untuk mengetahui peluang bisnis masyarakat di sekitar IINY Kampus Wates
khususnya warga di dusun Terbah dan Serut maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk
dapat mengisi angkat yang karri bagikan ini.
Kami mohon Bapakilbu dapat mengisi dengan sebenar-benamya.
Atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengisi angket ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Tim Peneliti,

WAWASAN TERHADAP UNY

1.

Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui UNY yang berada di Wates?
a.
b. Belum

2.

Apakah keberadaan UNY Kampus Wates menguntungkan bagi warga di sekitar
kampus ?
b. Tidak

Sudah

a. Ya

3.

Dengan adanya UNY Kampus Wates apakah dapat menggugah BapaVlbu untu
membuka usaha baru?
b. Tidak

a. Ya

72

a

PELUANG BISNIS DAN KENDALA YANG DIHADAPI

1. Apakah BapaMlbu mempunyai

a. Ya

2.

kemauan untuk berusaha di sekitar kanrpus?
b. Tidak

Jika ya jenis peluang bisnis apa yang Bapak/Ibu inginkan ?
Sebutkan : ................

3. Mengapa BapaMbu memilih jenis usaha tersebut?
4.

Menurut Bapak/Ibu peluang bisnis apayangpaling menjanjikan?

5.

Menurut Bapak/Ibu kendala apa yang dihadapi untuk mengkap peluang bisnis?

Wates, November 2013.

NamaResponden:

Dusun

:
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LAPOILAN PELAKSANAAN SENI INAII
I{ASIL PENELITIAN
Nanra peneliti
] Jurusan
I

Fakultas
Sratus

Ekonomi
: a. Mandiri

b. Kelornpok
c. Traver Study

@

Institusional

8g)

Penelitian

Pkn;s '--V^
/C./c/A?t ts^>rtr)

MaSTaroka.L
Vq'--'

S.AE^.- C/niverriA s Nevrn)

,/gToLonh' tG*frs il*4t
6.

.

-&/-/2-

Pelaksanaan

2" """"',
Jam

7.

Tempat

LrNY kampus Wates

8.

Dipimpin oleh

Ket
S

9.

Peserta

ek reta ri q

: a. Konsultas

b. Nara sumber

c. BPP

V'. flzf/o??D t /Ylr4'

/+'';;;;i.^

Jun-rlah

l0

Hasil seminar

orang

/ii

orang

/

orang

d. Peserta lain

M. b4rrry

orang

//

orang (daftar terlampir)

;Setelah mempertimbangkan penyaj ian, penj elasan, argLrmentasi

serta sistematika dan tat tulis seminar berkesimpulan
penelitian tersebut diatas

:

laporan

a.

N4etterinra tanpa revisi/pe ltlberllhan

@ M.n.tinra dengart rsf i5i;'pembetrahan
c. Dibe nahi untuk diserllinar ltlanq

.....

&*.lt*.P

&e* /->.-

k**4

Ketua sidang

Sekretaris

tLl'$uoa

H-,,r*tet',
--------v-L-ot 2 &z
NIP. tq s6o7z/ I7B

F S4
NIP

-9-

g)-e,, -g-n P- -.trJ

/

/tr-P D?n 4 / 1&v d3 / od/.
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DAFTATT HADIR PELAKSANAAN SENIINAR

HASIL PENELITIAN

1.
2.
3.
4.
5.

Z(^ lz - 2at3

Hari/tanggal
Nama Peneliti
Jurusan/prodi

iniTa riivawt , dLL.
App /sJr*rchn

Ekononi

Fakr,rltas

lttlasvarahd.l- S"ki 1",^
E,isnis
Prloprq
,%oJi.
fuUn1vfr<tlaS Na5crt <.t o/qa kaY
ta,4es
us

Judul Penelitian

l(,avap

6.

Jenis Seilinar

/ kA/q*"rr

Laporan hasil pene litian

fuY^- N
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Alanrat: .llrr Bhar anqkar.a No. 7 \\/arc,s. -l-c1pr.1027-l)
7719tl(r
I(EN4

PEIRJAN.JI AN I)ELA KSANAAN
K

E

r LI A

I' E N G E L

o L.{ s n L A

I'ENELI]'I.\N DOSEN

iT'li.ili, r

P rr r\,, B

Lr.{ r. K o,\

DENGAN ^
DOSEN PENtrLI]-I
NON,roR: 7387tN31J8/r,L /20; 3
I'rrdr Itr ri in i. Kl rr r is ter rr I clLra
belas bLrrar sL'jlrcrrhe. rarrL, dLia
3
bet-taltcla talgan di barvah ini .
r

1.
2.

Dapan.l"i.Kcs

:

D.fihad I-lis1'ara.\I.pd.

rr

riLrLr

-r,\
r

E

\

tiga belrrs. ., a',,

Ketr:a Pengelola L,t\'\' Katnpus \\.ates.
selaku

PerrrbLrat Korrr i tnrerr
selan jLrrnr a disebLrr piHAK

pe-iabar

pEIiTAN,{r\

: Dosen Fakuitas Ekononti Upit,ersitas

Yogyakarta serak, peraksana Kegiatan pereritia.
SelanjLrrnva disebLrt pjl lAK KEDUA

Neceri

KedLra belah pihak secara bersama_sar-na
telah sepakat nrenqadakan perjarrjian pelaksanaan
Penelitian Berbasis Keilm'-ra'/keahlian
Dosen-Fakiritas Ekonc.ri Lhry Ka'rpus \\.ates
Tahurr
2013' sebagaimana dalanr Surat IietLra
Penqelola No.3O/Lr 31.3glpL/20i3.Tgl
densan keterrtilan sebagai berikLrt:
. 4 JLrni 20i3.

PIHAK PERTAiv{A. nremberiklin tlrgas
kepacla piFiAK KEDUA. dan pIHAK
KEDLiA
ntetreritlta tugas tttltltk melalisanakan
l.giutr,r penelitia' Ber.l,r:rsis Keilr'ua./kcal,iliaii
Doscir
Fai<Lrltas Ekononri tjNy Kanrpus
\\rates. Tarrun 20r3 dengan crenga, jLrdLrr:
"Pclulng Bisnis Bagi illas'arakat Sckita' uni'ersitas
Ncgeri yogl.aliarta Kanrpus
Wates"

Dengan persor.ri I peneliti

:

l. Djihad Hisyanr.N4.pd
2. Prof.Dr.Moerdil,anro,M.pd.
3. Dapan.M.Kes
4. Ani Widayati,M.pd
5. Rosidah,M.Si
6. Farlianto.SE

NrP 19501103 197803 I 002
NIP r9580507 l98i0i 1001
NrP 19s71012 198502 I 001
NIP 19nA908 200112 2 001
NIP 1962042219890i 2 001
NrP 1970092s 200012 r 001
Pasal

Gol. IVrb
Gol. IV,'c
Gol. IVlb
Gol. illlb
Gol. IV/b
Gol. III/a

I

Tujuan
Kegiatan Penelitian Berbasis Keilmuan/keahlian
Dosen Fakultas Ekonomi LrNy Kampus
wates' Tahr-rn 2013 bertujuan. setiap-tim
dosen bisa rnenghasilkan Karyallrr-riah,
mengedit
bLrku llmiah' untuk menunjang
kegiaLn Tri Dharma perguruan Tinggi

Pasal 2
LingkLrp Ke_giaran

(l) PIHAK PERI-r\Mr\ rnettverahkan kepada I)llJ.AK

KIIDLTA. cla, plH.{K KEDLi.-\
penc-litia' Bc.rSasis
KeilnrLrarl/keahlian l)osen IrakLrltas Ekononri
LrNY KanrpLrs \\'ates. TahLrn 201,1.

trletleritla clari PII-l.-\x

sebarry,ak

I

p-e

n'tel\4A.

LrntLrk nrclaksanakan kegiatan

(satu).jLrclLrl.

(2) PIHAK KEDtI-A be'ke* a.iiba' trtelaksataka'
selu.rh keqiara' peneliria' Berbasis
KeilnrLrarl/keahlian Dosett Tahrtn 2013 clan
nrenr,e.alrkan laporan kepada pi6ak perta'ra
Pasal

3

Penrbiavaan

Kegiatarl Penelitiarr Berbesis KeilnrLrair/keahlian
Dosen FakLrltas Ekononri LNy Kanrpr_rs
\\iates' TahLr'2013 dibial'ai dari Dana DIPA
Uni'ersitas Negeri yogyakarta l'ahLrn 20i3.
Nonror: c23'04'2'18991512013. tanggal 5 Desember
201?, cla' Re'isi
nrnr
\l
' LJL u
Septerrber 20 i -].

k;'--;l.t

(l) Biai'a

peiaksanaan Penelitian Berbasis Keilnrr-iar/keahlian
Dosen se besar Rp
l5'000'000'00 ( I inra belas
.iuta rLrpial,). JLrnrlah biaya tersebr-rt akal diba-l,arka'
PIHAK PERTAN4A kepada ptgar KEDUA dengan

(a) 'TahapPeftama sebesar 70% x Rp. 15.000.000.0c

setelah

ketentLran sebagai berikur:

:

I{p 10.5000.000,00 dibavarkan

pe'ardatarlqarar kontrak orerr kedLra berair pihak
(b) Tahap Kedua sebesar 30o/o-x Rp 15.00u.000,00.:
Rp 4.500.000,00 dibal.arkan serelai-r
Pihak Ked'a nrer'erarrka' rapora' kepacra pihak peLta'ra
(c) Penlbayaratr biava tahap pertanra dan kedr-ra
potonq pph psl 2 i dari junrlah bia,r,a
mana.jenen.

(2) Rincian Penggunaarr clarra sebagai
(a) Biaya Operasional
(b) Biaya pelaporan
(c) Biaya Marrajernen
.Iurnlah

berikLrt:

:
:

600/o
15o/o

:

25%

:

100Y"

Pasal 4
Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu Peraksanaan peneritian Berbasis
Keiimuanrkearrrian Dosen Fakr-rltas
Ekonomi L'NY Karnpus wates, Tahun 20r3
serama 3 ( tiga buran), sejak tanggal 12
September 2013 sampai dengan tanggal
30 November Z0i;.
Pasal 5
Penyerahan Laporan

Pihak Kedua harus menyerahkatt laporan
kegiatan sebanyak 4 ekp selanrbat-larnbatnya
tanggal 30 November 20r3 dengan format
cover sebagai berikut:

PENELITIAN DIBIAYAI DENGAN ANGGARAN
DIPA LNY TAHLIN 20I3
pengerora

Surat Ketua
No. 30/uN34.3g/pL/2013,Tg1.4 Juni 20r3
NOMOR PERJANJIAN: 7:SAIN34.38/PL/20I3,
TANG GAL l2SCPtCNrbCr 20I3

Pasal 6
Bea Materai
Bea ntaterrri l ang diperlLrkan rrnruk surat peljanjian irri rrerr.jrcli ransqLurs.jauab plH^{K

KEDIJA

Pasal 7
Sanksi

PiIJAK KEDLTA bertanqsrrnt .jauab atas selesairrrl peiaksairaan kegiatan peneliriarr
Beibasis Keiltlir-tart/keahlian Dosen FaklLrtas Ekc',nonri LINY Kamprrs
\\/ales. TaliLr' 20l j
dalattl.ianuka *'aktu 3 (tiga) bulan clan apabila nrelanipaui batas tersebut dikenakan
denda
keterlanibatatr sebesar 1t'lou (satLr penril) setiap irari keterlarlbatan clengan
dencia
ntaksi'ral seLresar 5% (li'ra perser) dari .ilai kontrtrk.
Pasal

8

Lain-lain
S-egaia sesllatlr

vang belum cliatur clalanr SLrrat Pei-jan-iian ataLr penrbahan-perubahan
.vans.
dipandang perlLr oleh kedua belah pihak. akan diatLrrl lebih lariiLrt cialar.n
iLrrat perjap-jial
Tanlbahan (Addendunr) dan nrerupakan bagian
),'arlg tidak terpisahkal dar-i Surat
Perjanjian.
Pasal 9
PenLrtLrp

(a)SLrrat perianjian ini disr-isLrn cialam rangkap 6 (enarn)
bernraterai cukr-rp dap nrasingnrasins rangkap nten-]pLrn).ai kekr-ratan hukum
sama
),an_q

(b) Hal-hal r.ang belurrt cliatul dalam SLrrat Perjaniian ini ditentukan
oleh kedr-ra belah
pihak secara musyarvaral-t
PIi IAK KEDUA
Dosen Peneli

AK PERTAI\,{A
0rrrKsJ

engelola
gungja.,vab Kegiatan

Djihad His1.arn.M.pd.

NrP 19501103 197803

1 002

NIP I 9571012 198502 I

001

