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SALAM KEWIRAUSAHAAN 
MERDEKA 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi terus berupaya mengembangkan dan memperbanyak 
jumlah mahasiswa wirausaha. Salah satunya adalah dengan 
menyelenggarakan Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 
2020. 

Dengan semangat kampus Merdeka, program kewirausahaan 2020 
memiliki 4 kegiatan unggulan yaitu Workshop Kewirausahaan, 
KBMI (Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia), ASMI 
(Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia) dan Pendampingan 
Melekat oleh praktisi / pengusaha dan dosen. KBMI diperuntukan 
untuk mahasiswa yang memerlukan stimulasi dana pengembangan 
bisnis dan ASMI diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki 
startup digital dan memerlukan tempat untuk mengakselerasi 
bisnisnya ke tahap lanjut. 

Buku pedoman ini disiapkan sebagai acuan penyelenggaraan 
Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 di tingkat 
Perguruan Tinggi, LLDIKTI maupun tingkat nasional. 

Perkaya ide bisnismu, kembangkan bisnismu dan raih suksesmu. 
Selamat berbisnis dan see you on TOP! 

Dirjen Pendidikan TInggi 

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D
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Framework Program 
Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 
memfokuskan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi 
mahasiswa Indonesia melalui 4 kegiatan unggulan yaitu 
Workshop Kewirausahaan, KBMI (Kegiatan Bisnis Manajemen 
Mahasiswa Indonesia), ASMI (Akselerasi Startup Mahasiswa 
Indonesia) dan Pendampingan Melekat oleh praktisi / 
pengusaha dan dosen.  

Kegiatan pertama adalah Workshop Kewirausahaan yang akan 
diadakan 7 sesi dan bertujuan untuk peningkatan kapasitas 
mahasiswa Indonesia dalam menjalankan dan pengembangan 
Bisnis. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan KBMI yang 
menekankan pada pendanaan pengembangan bisnis mahasiswa. 
Kegiatan ketiga adalah ASMI yang memberikan skema akselerasi 
bagi mahasiswa yang memiliki bisnis startup digital.  

Guna terwujudnya tujuan dari Program Kewirausahaan Kampus 
Merdeka, maka dalam prosesnya diberikan pula pendampingan 
melekat oleh praktisi / pengusaha sebagai mentor dan dosen 
pendamping yang memposisikan diri sebagai coach bisnis. 
Diharapkan semua progres dilaporkan secara berkala dengan form 
bimbingan bagi mentor dan juga coach. Sebagai puncak dari 
kegiatan Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 akan dilaksanakan 
Startup Summit dan Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 
2020.

Program 
Kewirausahaan 

Kampus Merdeka 
merupakan 
bagian dari 

program 
Kemendikbud 

untuk 
memperkuat 

ekonomi nasional 
dan mendukung 

percepatan   
ekonomi digital
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PENINGKATAN 
KOMPETENSI 

KAPASITAS 
KEWIRAUSAHAAN 

MAHASISWA

 

2020

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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PENINGKATAN KOMPETENSI KAPASITAS 
KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA  
Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 akan di awali dengan Workshop 
Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan 
berbisnis dan membantu calon peserta menyusun proposal pengembangan bisnis yang 
baik. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring dengan format webinar. Selain 
meningkatkan kompetensi kewirausahaan, kegiatan ini juga akan membantu mahasiswa 
calon peserta Program KBMI (Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia) untuk 
menyusun proposal dan rencana bisnis yang baik sekaligus untuk diajukan untuk 
mendapatkan bantuan usaha dan mentoring dalam Program KBMI.  
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TUJUAN
Workshop Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas mahasiswa dalam pengelolaan bisnis; 

2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan tools bisnis;  

3. Pembekalan mahasiswa dalam membuat proposal pengembangan bisnis untuk 
Program KBMI.
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RUANG LINGKUP

LUARAN

Workshop peningkatan dan pengembangan kewirausahaan dilakukan untuk 
memberikan pembekalan awal bagi para mahasiswa dalam program KBMI (Kegiatan 
Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia).

Luaran dari workshop ini adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa 
dalam mengelola bisnis serta proposal bisnis yang dapat diajukan oleh mahasiswa untuk 
mengikuti Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia tahun 2020.

BENTUK KEGIATAN

Webinar melalui Youtube channel : Diselenggarakan sebanyak 7 sesi (Kegiatan webinar 
sebelumnya akan di rekam dan di share melalui youtube channel Direktorat Belmawa,  
Kemendikbud).
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Design Thinking  dan Noble 
Purpose

01
Analisis Biaya Produksi & 
Investasi (HPP), Transaksi Bisnis 

05

Sasaran Pelanggan, Pain and 
Gain, Bisnis Model

02
Visualisasi Produk dan Digital 
Marketing

06

Keunggulan Produk, Unique 
Selling Proposition, Hubungan 
dengan Pelanggan

03
Pitch Deck dan Presentasi 
Bisnis

07

MATERI WORKSHOP 
Materi yang akan disampaikan dalam workshop diharapkan dapat membantu 
penyusunan proposal bisnis termasuk dalam pengajuan proposal untuk Kegiatan Bisnis 
Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI)
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Sumber Daya Bisnis
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Kriteria Pendaftar  : Mengikuti workshop menjadi nilai tambah penilaian 
usulan KBMI; 

Proses Pendaftaran : Proses pendaftaran dari mulai registrasi dilakukan 
secara daring atau full online (untuk PT yang belum mempunyai akun di 
SIM - PKMI bisa langsung request di sistem). 

PENDAFTARAN

Penetapan peserta terpilih untuk mengikuti workshop oleh Ditjen Belmawa 
didasarkan pada penilaian terhadap minat dan ide bisnis peserta yang 
disampaikan dalam isian form pendaftaran serta kriteria lain yang 
ditentukan.

SELEKSI

PENDAFTARAN DAN SELEKSI 
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Pengumuman peserta terpilih untuk workshop peningkatan dan 
pengembangan kewirausahaan dapat dilihat pada situs SIM-PKMI paling 
lambat 1 hari sebelum pelaksanaan workshop. Informasi lebih lengkap 
tentang pelaksanaa workshop dapat dilihat situs SIM-PKMI.

PENGUMUMAN
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KEGIATAN 
BISNIS 

MANAJEMEN 
MAHASISWA 

INDONESIA

K B M I 2020

2020

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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KEGIATAN BISNIS MANAJEMEN MAHASISWA 
INDONESIA (KBMI)  
Dalam rangka mendorong munculnya calon pengusaha muda di perguruan tinggi, 
Direktorat Belmawa Kemendikbud kembali melaksanakan Kegiatan Bisnis Manajemen 
Mahasiswa Indonesia tahun 2020 sebagi keberlanjutan dari Program Kewirausahaan 
Mahasiswa (KBMI) yang telah diselenggarakan di tahun-tahun sebelumnya.  KBMI 
diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra 
Kemendikbud untuk pengembangan wirausaha baru dalam mewujudkan kemandirian 
bangsa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Program 
KBMI diharapkan juga dapat menghasilkan karya kreatif, yang inovatif dalam membuka 
peluang bisnis yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studi. 

Program KBMI yang dimulai sejak tahun 2017 dinilai telah memberikan dampak positif 
pada mahasiswa untuk mendorong mahasiswa berwirausaha, termasuk model 
pengembangan usaha yang dimiliki oleh mahasiswa. Pelaksanaan KBMI akan terus 
ditingkatkan kualitasnya dalam rangka memberikan motivasi berwirausaha dan 
pengembangan usaha di kalangan mahasiswa dengan harapan dapat diadopsi menjadi 
sebuah sistem pembinaan berwirausaha di perguruan tinggi. 

Program KBMI menitikberatkan pada orientasi pengembangan dan proses usaha serta 
hasil usaha (profit). Tahapan KBMI tahun 2020 meliputi pengusulan proposal, pelatihan 
rencana usaha, penetapan penerima hibah KBMI, pendampingan wirausaha, monitoring 
evaluasi serta Pameran/Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia sebagai puncak 
rangkaian kegiatan KBMI.  
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TUJUAN
KBMI tahun 2020 bertujuan untuk: 

1. Menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa; 

2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis Iptek; 

3. Membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi 
dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang 
keberhasilan bisnis.

RUANG LINGKUP

LUARAN

Program KBMI menitikberatkan pada orientasi ide bisnis, proses usaha dan hasil usaha 
(profit). Ruang lingkup KBMI tahun 2020  meliputi pengusulan proposal, workshop 
rencana bisnis, penetapan penerima hibah KBMI, pendampingan wirausaha, serta 
monitoring dan evaluasi.

Luaran dari kegiatan KBMI 2020 adalah semakin besarnya omset dan market bisnis 
mahasiswa untuk dapat terus berkembang dan mendapat potensi permodalan lain.

BENTUK KEGIATAN

Pemberian bantuan untuk pengembangan bisnis dari Direktorat Belmawa maksimal 
Rp. 40.000.000,00 untuk setiap grup bisnis; 
Pendampingan dan bantuan akses permodalan serta sertifikat keikutsertaan dalam 
KBMI 2020; 
Mekanisme pembiayaan mengikuti alur pelaksanaan Program KBMI. 

Pencairan dana 70% setelah pengumuman desk evaluation. 
Pencairan dana 30% setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap 
laporan kemajuan. 

Pembiayaan KBMI akan ditransfer ke rekening Perguruan Tinggi.

 8



KEWIRAUSAHAAN MERDEKA - 9

Pengusul adalah kelompok mahasiswa 
berjumlah 3–5 orang, dengan nama 
mahasiswa ditulis secara lengkap pada 
form pendaftaran online di SIM-PKMI 
untuk dapat diverifikasi dengan data 
PD-DIKTI.

01
Setiap kelompok peserta yang 
mendaftar dalam PKMI 2020  harus 
disahkan oleh Perguruan Tinggi.

04

Mahasiswa pengusul dapat berasal 
dari satu atau beberapa program 
studi, namun masih dalam satu 
Perguruan Tinggi yang sama dengan 
keahlian yang saling mendukung.

02
Memiliki bisnis yang telah berjalan 
minimal 6 bulan (nilai tambah untuk 
yang lebih dari 1 tahun) sebelum 
pendaftaran dengan track record 
wirausaha yang dapat dibuktikan (cv, 
foto usaha, testimoni, legalitas usaha).

05

Mahasiswa pengusul hanya dapat 
mengajukan satu proposal melalui 
satu kelompok baik sebagai ketua 
maupun anggota.

03
Memiliki pendamping bisnis baik dari 
perguruan tinggi maupun mentor 
bisnis menjadi nilai tambah pada 
proses seleksi.

06

KRITERIA PENGUSULAN 
Mahasiswa aktif yang terdaftar pada program pendidikan diploma atau sarjana di 
perguruan tinggi dengan kriteria khusus sebagai berikut:
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Tujuan Mulia dari bisnis yang dikembangkan mahasiswa 
NOBLE PURPOSE

DELIVERY. Bagaimana strategi yang digunakan peserta untuk mendapatkan, 
menjaga dan meningkatkan penjualan kepada target pelanggannya.

DELIVERY

Target spesifik dan masalah/ harapan yang akan secara cerdik menjadi target 
atau sasaran bisnis yang dikembangkan

PELANGGAN

Bagaimana komposisi tim dapat memperlihatkan korelasi bisnis yang dipilih, 
expertise, jobdesk dan key performance indicators (KPI) masing- masing 

STRATEGI MANAJEMEN SDM

Ide solusi dengan berbagai macam referensi plus ide originalnya untuk 
menghasilkan produk yang merupakan solusi dari kesulitan/harapan pelanggan.

PRODUK

Analisa finansial atau kelayakan di pasaran tentang strategi finansialnya
STRATEGI KEUANGAN

SISTEMATIKA PROPOSAL 
Proposal usulan Program KBMI mengikuti sistematika sebagai berikut:
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TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL 
  

Tahapan pengusulan proposal adalah 
melalui pendaftaran online pada laman 
SIM-PKMI di situs web 
http://sim-pkmi.kemdikbud.go.id/.

1. Perguruan tinggi (PT) menyiapkan kembali LOGIN OPERATOR PT di 
SIM-PKMI (login sama seperti tahun 2019). Bagi PT yang belum memiliki, 
dapat meminta LOGIN OPERATOR PT di SIM-PKMI; 

2. Mahasiswa yang akan mengajukan proposal meminta LOGIN 
MAHASISWA ke OPERATOR PT; 

3. OPERATOR PT akan men-generate LOGIN MAHASISWA dan 
menyerahkan ke mahasiswa; 

4. Mahasiswa login di SIM-PKMI dan mengisi semua form online proposal 
yang disediakan termasuk meng-unduh lembah pengesahan PT; 

5. Mahasiswa mengisi lembar pengesahan secara lengkap dan 
mengajukan ke PT untuk divalidasi dan disahkan; 

6. Mahasiswa meng-unggah lembar pengesahan pada SIM-PKMI sekaligus 
menfinalisasi dan submit usulan proposal di SIM-PKMI, termasuk 
lampiran pendukung dalam bentuk gambar atau video (jika diperlukan).
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PAMERAN DAN EKSPO KEWIRAUSAHAAN 
MAHASISWA INDONESIA 2020 

Ekspo kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (Ekspo KMI) merupakan ajang pameran 
bisnis mahasiswa yang telah berlangsung setiap tahun sejak 2017. Pada dasarnya 
Ekspo KMI bukan merupakan ajang lomba, tetapi lebih kepada memfasilitasi 
produk hasil KBMI menuju pasar. Ekspo KMI 2020 akan memberi kesempatan 
kepada mahasiswa mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk memulai rintisan 
usaha bisnisnya. Ekspo KMI 2020 yang akan diselenggarakan oleh Direktorat 
Belmawa Kemendikbud merupakan upaya untuk memfasilitasi dan memberi ruang 
pembelajaran berwirausaha sekaligus membangun jaringan bisnis. Ekspo KMI 
2020 akan diikuti oleh perwakilan mahasiswa sebagai wirausahawan muda yang 
berasal dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
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Belmawa - Kemendikbud

  

T A H A P A N  K B M I

2020

PENGUSULAN 
PROPOSAL

DESK 
EVALUATION 

DAN PENETAPAN

___________
_

MONITORING 
DAN EVALUASIEKSPO KMI MENTORING DAN 

COACHING

WORKSHOP 
KEWIRAUSAHAAN
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JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN BISNIS MANAJEMEN MAHASISWA INDONESIA (KBMI) 2020

MENTORING-COACHING BISNISJULI - SEPTEMBER
Seluruh kelompok peserta penerima 
bantuan dana KBMI mendapatkan 
pendampingan bisnis secara online

MONITORING DAN EVALUASI OKTOBER - NOVEMBER
Penerima dana KBMI mengirimkan laporan 

kemajuan melalui form online sebagai 
bahan monitoring dan evaluasi

EKSPO KMINOVEMBER
Penerima dana KBMI yang terpilih 
berdasarkan hasil monev dan laporan akhir 
akan diikutsertakan pada Ekspo KMI 2020 

PENGUSULAN PROPOSALJUNI - JULI
Setiap kelompok peserta mengusulkan 
proposal melalui form online pada laman 
SIM-PKMI di situs web

DESK EVALUATION DAN PENETAPAN JULI
Setelah dinilai oleh Tim Juri, proposal yang 

diterima akan ditetapkan dan 
mendapatkan bantuan dana KBMI

WORKSHOP ONLINE MEI - JUNI
Dilaksanakan dalam bentuk seminar umum 

kewirausahaan dan pelatihan design thinking 
secara daring dengan format webinar
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AKSELERASI 
STARTUP 

MAHASISWA 
INDONESIA

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

A S M I 2020

2020
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AKSELERASI STARTUP MAHASISWA INDONESIA 
(ASMI)  
Sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menargetkan lebih dari seribu "startup" 
baru yang diharapkan dapat bermunculan dan diantaranya lahir dari kampus-kampus di 
seluruh Indonesia. Banyak perguruan tinggi telah mengembangkan inkubator bisnis 
untuk membina kewirausahaan mahasiswa sekaligus mendukung rintisan para 
mahasiswa yang memiliki ide-ide dan gagasan besar terutama dengan memanfaatkan 
teknologi saat ini. 

Startup akan lebih mudah berkembang di kampus-kampus yang memiliki kemampuan 
dan infrastruktur teknologi informasi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tren bisnis 
digital di masa depan dimana startup dikaitkan dengan berbagai perusahaan rintisan 
berbasis teknologi informasi melalui pemanfaatan internet. 

Ekonomi digital akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan ekonomi 
nasional. Oleh karena itu mahasiswa akan terus didorong untuk mengembangkan bisnis 
digital. Untuk lebih mendorong pengembangan startup di Indonesia, pada tahun 2020 
Direktorat Belmawa, Kemendikbud mengadakan program Akselerasi Startup Mahasiswa 
Indonesia dengan harapan dapat mengakselerasi 100 startup mahasiswa Indonesia 
berbasis digital dan teknologi informasi terbaik untuk berkembang menjadi startup 
global. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan meliputi kegiatan mentoring dan coaching 
melalui Startup Accelerator Camp yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan 
perusahaan digital teknologi dan pusat-pusat inkubator bisnis terpilih di dalam negeri. 

Seluruh mahasiswa aktif dari perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadi calon peserta 
Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Persyaratan utama adalah telah memiliki 
perusahaan rintisan berbasis teknologi digital (startup) yang berjalan selama minimal 1 
tahun.
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TUJUAN

Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan motivasi 
kewirausahaan dan membangun ekosistem startup di Indonesia di kalangan mahasiswa. 
Diharapkan program ini dapat merangsang dan menciptakan embrio startup digital 
baru serta mempercepat perkembangan startup digital di Indonesia.  

RUANG LINGKUP

LUARAN

Startup mahasiswa Indonesia yang memiliki modal dasar dalam bentuk produk yang 
kuat dengan akses sumber finansial dan dukungan ekosistem komunitas startup 
nasional. 
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RUN THE BUSINESS 

_______________________ 

Membuat startup digital 
mahasiswa mempunyai 
produk yang tepat untuk 
market yang tepat

BRIDGING 

_______________________ 

Membuka akses ke 
sumber - sumber finansial 
seperti Angel Investor 
dan Venture Capital

STARTUP 
ECOSYSTEM 
_______________________ 

Akses bergabung dalam 
ekosistem startup 
bersama founder dan 
penggiat startup digital 
di Indonesia

Partners :
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BENTUK KEGIATAN
Mahasiswa yang diterima mengikuti program 
Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia akan 
mengikuti program dalam bentuk Startup 
Accelerator Camp selama 5 hari di Jakarta. 

Accelerator camp dilakukan melalui kegiatan 
bootcamp workshop, seminar, dan coaching 
serta site visit. 

Pada tahap Startup Accelerator Camp, 
mahasiswa diberikan pembekalan materi 
berupa workshop, seminar, dan coaching oleh 
para startup founder atau para profesional di 
bidang startup yang sudah berhasil untuk 
mempersiapkan 
mahasiswa 
melakukan 
pitching di 
depan Angel 
Investor.   

Selanjutnya 
peserta akan 
mengikuti proses 
mentoring 
bersama startup 
founder 
Indonesia 
selama satu 
bulan. 

Dalam proses mentoring, akan dilakukan 
seleksi untuk menentukan peserta terpilih yang 
dapat mengikuti Business Pitching, bersamaan 
dengan Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa 
Indonesia (EXPO KMI) tahun 2020.

MATERI BOOTCAMP 

• Entrepreneurship Policy 
• The Role of Millennial 

Entrepreneurs 
• Startup Business in Digital 

Transformation Era  
• Strategies for Developing 

Digital Business Products 
• Digital Marketing 
• Legal 
• Content, Growth & Traction 
• Talent & People 

Management 
• Finance & Reporting 

• Pitching  
• Investment for New Digital 

Startup  (Angel Investor 
and Venture Capital 
Perspective) 

• Market Validation and 
Future of Technology 

• Indonesian Startup 
Opportunities 

• CEO Talk & Mentoring with 
Startup Founders

 18
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Calon penerima adalah mahasiswa aktif jenjang sarjana atau diploma yang terdaftar 
di PD-DIKTI pada saat pengusulan. 

MAHASISWA

Memiliki bisnis startup berbasis teknologi informasi  melalui pemanfaatan web apps 
atau mobile apps yang sudah berjalan (contoh bukti dalam bentuk: sudah memiliki 
traction, bisa diunduh dan lainnya)Mengikuti workshop menjadi nilai tambah 
penilaian usulan KBMI. 

MEMILIKI BISNIS STARTUP

Mengirimkan Pitch Deck Startup Business dalam Bahasa Inggris sesuai format yang 
disediakan.

MEMILIKI PITCH DECK

PENDAFTARAN DAN SELEKSI 
Mahasiswa aktif yang terdaftar pada program pendidikan diploma atau sarjana di 
perguruan tinggi yang terdaftar di PD-DIKTI pada saat pengusulan dengan kriteria 
khusus sebagai berikut:
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Pendaftaran dilakukan secara online pada situs Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia 
2020. Proses pendaftaran calon peserta melalui pengiriman pitch deck dan video singkat 

yang berisi informasi tentang startup. Verifikasi identitas peserta meliputi biodata dan 
status mahasiswa serta dosen pendamping berdasarkan data di PD-DIKTI. 

Seleksi dilakukan secara online oleh tim seleksi yang berasal dari kalangan profesional atau 
startup founder yang ditetapkan oleh Direktorat Belmawa, Kemendikbud.
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JADWAL PELAKSANAAN 
Jadwal kegiatan akan mengikuti proses kegiatan dalam periode Mei - November 2020 
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PENDAFTARANMEI - JUNI

SELEKSI JUNI

PENGUMUMANJULI

STARTUP BOOT CAMP AGUSTUS - SEPTEMBER

STARTUP SUMMITNOVEMBER

Pengumuman dilaksanakan secara daring 
melalui situs akselerasi startup mahasiswa 
Indonesia 2020.

Startup Accelerator Boot Camp dilakukan 
melalui kegiatan workshop, seminar, dan 

coaching serta site visit. Mentoring 
dilakukan oleh startup founder yang 

berpartisipasi dalam program. 

Ajang pemberian anugerah atau award dan 
pertemuan para startup mahasiswa dengan 
para investor.

Dalam bentuk pengiriman pitch deck dan 
video singkat (dapat diupload di Youtube 
dengan menyertakan tautan) yang berisi 
informasi tentang startup melalui situs 
akselerasi startup mahasiswa indonesia.

Seleksi akan dilakukan oleh Tim Juri yang 
ditetapkan oleh Direktorat Belmawa 

Kemendikbud.
https://sim-pkmi.kemdikbud.go.id/
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PENDAMPINGAN 
KEWIRAUSAHAAN 

MAHASIWA 
INDONESIA

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

P K M I 2020

2020
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PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN 
MAHASISWA INDONESIA (PKMI)  
Keberhasilan sebuah bisnis, tidak hanya ditentukan oleh pemilik bisnis itu sendiri, 
namun ditentukan pula oleh peran seorang pendamping atau mentor. Seorang 
pendamping dalam program Kewirausahaan Merdeka terdiri atas 2 orang yaitu 
Pendamping akademik / Dosen pembimbing dan juga Pendamping industri / 
pengusaha.  

Diketahui bahwa bisnis memiliki perjalanan  yang dinamis dimana sebuah bisnis bisa 
menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Memiliki pendamping yang sudah 
berpengalaman menjalankan bisnis akan mahasiswa untuk menganalisa masalah yang 
dihadapi serta memberikan saran untuk solusi. Dengan demikian mahasiswa dapat 
mempersiapkan tindakan pencegahan sehingga dapat meminimalkan resiko kerugian. 

Begitu pula saat bisnis mahasiswa mengalami kejenuhan atau keterpurukan, maka 
seorang pendamping akan memotivasi untuk kembali bersemangat. Kegagalan atau 
kerugian merupakan bagian dari proses bisnis yang harus dihadapi dan merupakan 
bahan pembelajaran seorang pengusaha yang harus terus diasah agar terus menjadi 
ahli dan berkembang.

 22



KEWIRAUSAHAAN MERDEKA - 23

TUJUAN

Progam pendampingan melekat ini bertujuan agar bisnis Mahasiswa dapat terus 
terpantau perkembangan bisnisnya mulai dari saat diterimanya hibah, proses 
monitoring, hingga KMI Expo. Selain itu Mahasiswa juga akan mendapatkan 
pengalaman dan pandangan terhadap bisnisnya, terbantu dalam pengambilan 
keputusan serta ada tempat bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan 
bisnisnya. Disarankan seorang pendamping industri / pengusaha mempunya latar 
belakan bisnis yang serupa dengan bisnis yang dijalankan mahasiswa. 

RUANG LINGKUP

LUARAN

Kemendikbud mempunya pendamping bisnis mahasiwa yang sudah diberikan 
pembekalan dan mahasiswa mempunyai pendamping bisnis yang akan mampu 
memberikan tips cara berbisnis secara praktis, pendidikan kewirausahaan terapan dan 
juga akses jejaring bisnis yang dapat mendukung perkembangan bisnisnya.
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Menyiapkan dosen untuk menjadi pendamping kewirausahaan mahasiswa; 

Dosen yang sudah mengikuti Pelatihan ditugaskan untuk menjadi pendamping 
melekat dalam pengelolaan bisnis mahasiswa yang lolos KBMI dan ASMI 2020; 

IT Belmawa, menyiapkan sarana pendampingan, ada form upload bukti pelaksanaan 
pendampingan dan hasilnya; 

Publikasi dosen pendamping di web belmawa.
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BENTUK KEGIATAN
Penetapan dan Pelatihan Dosen Pendamping 

Penugasan dan Proses Pendampingan 

Pelaporan Berkalan Proses Pendampingan

 


Sessi 1

• People Development Approach 
• IGROW (Intention, Goal, Reality, Option, Will) 
• Establishing trust and intimacy 
• Coaching presence, Active listening and questioning 

Sessi 2

• Designing Action 
• Business tools 
• Formulating business ideas with analysis Passion, Expertise, Market, Competitor 
• Design Thinking 

Sessi 3

• Model Pendampingan 
• Pelaporan Berkala 
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1. Perguruan tinggi mengusulkan nama dosen dengan mengisi form yang 
disediakan melalui laman;  

2. Mengunggah CV Dosen sesuai format terlampir; 
3. Melampirkan form pernyataan bersedia mengikuti pelatihan dan menjadi 

pendamping wirausaha mahasiswa.

PENDAFTARAN

1. Direktorat Belmawa menunjuk reviewer untuk melakukan seleksi online 
2. Reviewer melakukan seleksi dan Rapat penetapan peserta pendamping 

wirausaha

SELEKSI

PENDAFTARAN DAN SELEKSI 
Pendaftaran dilakuka melalui Perguruan Tinggi yang menugaskan dosen kewirausahaan 
untuk mengikuti program pelatihan dan melakukan pendampingan mahasiswa.
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Pengumuman peserta akan dipublikasi melalui Sistem informasi Kewirausahaan 
Direktorat Belmawa Ditjen DIKTI Kemendikbud.

PENGUMUMAN

Kemendikbud memberikan surat penugasan kepada dosen pendamping yang 
ditembuskan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

PENUGASAN

Pendamping membuat laporan berkala secara online dengan mengisi form yang 
telah disediakan sesuain format.

LAPORAN
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