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▪ Program KBMI, dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang
mempunyai minat berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk
dukungan permodalan dan pendampingan usaha.

▪ Program ini diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah yang
tertuang dalam Renstra Kemristekdikti untuk pengembangan entrepreneur
pemula

▪ Program KBMI bertujuan untuk menghasilkan karya kreatif, yang inovatif
dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah
menyelesaikan studi. Pada program KBMI ini menitikberatkan pada
orientasi proses bisnis dan hasil usaha (profit).

▪ Kategori program mahasiswa yaitu pengembangan usaha bagi mahasiswa
yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya. Adapun
komoditas jenis usaha yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat berupa usaha
makanan dan minuman, jasa dan perdagangan, industry kreatif, teknologi
dan produksi/budi daya.



▪Menumbuhkan karakter bisnis untuk memulai dan
mengembangkan usaha didukung dengan modal
yang diberikan dengan pendampingan secara terpadu

▪Membangun keterampilan wirausaha

▪Menumbuhkembangkan wirausaha baru

▪Meningkatkan semangat riset terapan dengan
Technical Rigor dan Pure Curiosity (Wild Idea)



▪Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa
wirausaha

▪Meningkatkan unit bisnis mahasiswa yang
berhasil dikembangkan

▪Menumbuhkan proses minat dan bakat



1. Mahasiswa aktif S1 atau Diploma

2. Anggota pengusul berjumlah 3-5 orang

3. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi berbeda atau prodi
yang sama

4. Keanggotaan kelompok KBMI mahasiswa berasal satu kampus

5. Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan maksimum dua
proposal dengan ketentuan menjadi ketua di satu proposal KBMI dan/atau
menjadi anggota di proposal program KBMI yang lain atau menjadi
anggota di dua proposal Program KBMI

6. Dana kegiatan per judul Rp.10.000.000 s.d Rp. 40.000.000

7. Pencairan dana 80 % setelah pengumuman desk evaluation dan 20 %
setelah pelaksanaan monitoring terhadap laporan kemajuan



▪1. Makanan dan minuman, 

▪2. Jasa dan perdagangan, 

▪3. Industry  kreatif, 

▪4.  Teknologi

▪5.  Produksi/budi daya.

▪ Rintisan usaha ini selanjutnya dapat menjadi salah satu modal dasar mahasiswa
dalam berwirausaha dan memasuki pasar



▪ Seorang dosen pembimbing hanya diperbolehkan membimbing maksimal 5
proposal

▪ Jumlah halaman setiap proposal KBMI maksimal 10 halaman dihitung mulai
pendahuluan sampai dengan jadwal kegiatan.



Sesuaikan dengan template



▪ ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 
spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 
kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

▪ Halaman Sampul sampai dengan Ringkasan diberi nomor halaman dengan huruf: 

i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah, 

sedangkan halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman
Lampiran diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ...dst yang di letakkan pada 
sudut kanan atas



▪ Deskripsi usaha (Bobot 10)

a) Bahan baku

b) Proses produksi

c) Mitra usaha

▪ Produk barang/jasa (Bobot 25)

a) Kreatifitas

b) Inovasi

▪ Pemasaran (Bobot 25 )

a) Jangkauan pasar

b) Strategi pemasaran

▪ Pengelolaan usaha ( Bobot 10)

▪ Permodalan ( Bobot 10)

▪ Keuangan ( Bobot 20)

a) Cash flow pertumbuhan dan keuntungan rata-rata per bulan







▪ Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB 
dan diberi Nama Ketua Pengusul_Nama Perguruan Tinggi_program rencana bisnis
mahasiswa.pdf, kemudian diunggah ke sim-pkmi.ristekdikti.go.id. Hardcopy dikumpulkan di
Perguruan Tinggi masing-masing. 

▪ Karena akan diseleksi pihak kampus quota proposal di kirim maks 25 proposal setiap PT





▪ Lembar pengesahan tanda basah dan

Discan bentuk pdf 











Sumber

1. Dirjend Belmawa Ristek Dikti KBMI

2. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
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