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PMW adalah
PMW adalah Program Mahasiswa 

Wirausaha

PMW wadahnya mahasiswa 
membangun kreativitasnya

Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang 
baru dan inovasi adalah melakukan

sesuatu yang baru

Kemampuan mengembangkan ide-ide 
baru dan menemukan cara-cara baru

dalam mencari peluang (Profitable)

Kewirausahaan adalah berpikir dan
bertindak dengan sesuatu yang baru



Pengusul adalah 
mahasiswa aktif di 
POLIBAN

Semester 6 harus jadi 
anggota

Proposal PMW diusulkan 
oleh 1 orang atau TIM max 3 
orang, dgn Ketua Tim adalah 

Mahasiswa angkatan 
2020/2021

Dana bantuan Modal s/d 15 
juta untuk proposal PMW 

yang memenuhi

Syarat Peserta Pendaftar PMW POLIBAN

1 2

3 4



Follow akun 
instagram 
@pmw.poliban dan 
@poliban_official

Usaha akan 
dikompetisikan ke 
tingkat nasional dan 
dimonitoring oleh tim 
ETU POLIBAN

Bisnis yang baru berjalan
dan sudah berjalan

Setiap kelompok peserta
yang mendaftar dalam

PMW ini harus memiliki
komitmen dan tanggung

jawab

Syarat peserta pendaftar PMW POLIBAN

5 6

7 8



PMW vs ETU



TIME
Line



Penyusunan Proposal Usaha

1
Dalam mengajukan ide bisnis 
kepada calon investor, atau 
calon konsumen, perlu ada 
proposal usaha secara tertulis

2
Rancangan usaha sering disebut 
sebagai Proposal Bisnis, Bisnis 
Plan atau Proposal Usaha

3
Gambaran besar dari bisnis Anda 
akan tercermin dalam sebuah 
proposal bisnis



PANDUAN DASAR PENYUSUNAN
PROPOSAL

Pahami big picture, 
kuasai detail teknis
produksi, focus kepada
cara-cara
pengembalian dana
yang diberikan investor

Lakukan sesuai
kemampuan jangan
terlalu futuristik

Buatlah seringkas 
mungkin, padat tetapi 

informatif

Fokus pada hal yang 
membuat bisnis / 

produk anda berbeda



Kerangka Proposal PMW

Problem & Solution

Produk / Jasa

Target Pasar

Market Sizing

Competitor

Monetization / 
Business model

DAFTAR ISI
Berbasis Digital 
Teknologi

Marketing Strategi 

Kebutuhan dan 
Pengembangan

Laporan Keuangan
dan Proyeksi



Pengusulan Proposal dilakukan dengan cara 
mengirimkan file pdf melalui email ETU POLIBAN

Lampiran :
Foto-Foto Dokumentasi (Produk (barang/jasa), 
Produksi, Pemasaran, Lokasi (yang sudah 
berjalan))

Organisasi + CV Tim 

Data Pendukung lain



Problem Meet Solution

Kemukakan Potensi 
di balik sebuah 

masalah

Setelah berhasil memaparkan 
masalah, tantangan selanjutnya 

adalah bagaimana anda bisa 
mengangkat sisi positif atau 

potensi yang ada dibalik 
masalah tersebut

Baru setelahnya anda bisa
menjabarkan apa solusi yang 

anda tawarkan untuk
menyelesaikan masalah dengan

memaksimalkan potensi
dibaliknya

Problem Solusi

P M S



Langkah – Langkah Menyusun 
Proposal :

1. Pendahuluan
(Profil Bisnis)



Kuliner
Kerajinan Tangan
Teknologi
Jasa

2. Produk atau Jasa



3. Deskripsi Usaha / Perusahaan
Berisi informasi 
tentang struktur, 
kepemilikan dan 
perkembangan 
perusahaan, 
prestasi yang 
dicapai

Nama dan lokasi
usaha/perusahaan, 
alamat, alamat
cabang jika ada

Status hukum 
perusahaan (CV, 
PT) jika ada

Siapa pemilik 
perusahaan, % 
saham kepemilikan 
jika dimiliki lebih 
dari satu orang



4. Menentukan Target Pasar
Tentukan lokasi

target pasar

Karakteristik
demografis

motivasi dan pola 
pembelian 
konsumen

Perubahan apa yang sedang terjadi dalam 
pembentukan pasar? (termasuk perubahan 

teknologi, ekonomi, dan nilai atau kepedulian 
sosial).

Evaluasi 
terhadap 

trend pasar

Tentukan ukuran 
pasar



5. Analisis Kompetitif

Mengevaluasi
bisnis/perusahaan lain 
yang menawarkan 
produk atau jasa 
serupa.

Pelajari kelebihan dan 
kelemahan pesain

Tonjolkan keunggulan 
produk

Menawarkan harga
yang bersaing

Buatlah event untuk 
mempromosikan 
produk

Amati pasar dan kenali 
pesaing



6. Tim Manajemen
Investor Pemberi Pinjaman 

Pasti Ingin Memastikan :

Siapa orang-orang yang berperan dalam 
menjalankan bisnis (kualifikasi, 
pengalaman, pendidikan

Jika Usaha dikelola oleh orang-orang yang 
kompeten sesuai kebutuhan siklus bisnis, 
peluang keberhasilan lebih 
memungkinkan



Monetization adalah revenue model yang 
menjelaskan bagaimana suatu usaha akan 
memperoleh income, menghasilkan profit dan 
upaya pengembalian investasi (return on 
investment)

7.Monetization/Business 
model

Gambarkan revenue model untuk jangka
pendek maupun jangka panjang



Usaha berbasis digital teknologi

Website perusahaan
Brosur produk
Iklan internet
Iklan media cetak
Iklan media elektronik
Aktivitas humas
Direct mail



8.Milestone usaha / 
perusahaan

Banyak investor akan melihat
keseriusan membangun usaha
berdasarkan perkembangan yang 
progresif dari tahun ke tahun

Deskripsi Perjalanan bisnis anda
hingga bisa sampai titik ini. (tahun
berdiri, keluarnya izin, sertifikasi, 
penghargaan, capaian, dll





9.Rencana 
pengembangan 

Inovasi

Rencana Pengembangan 
Inovasi dan Prestasi

Menunjukkan bagaimana
perkembangan bisnis dalam
jangka waktu tertentu, 
bagaimana mencapainya, dan 
target yang ingin dicapai

Termasuk kebutuhan dana



10.Finansial (Laporan & Proyeksi)

Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here

Laporan keuangan yang 
menunjukkan kondisi finansial 
terbaru, dan Proyeksi finansial 
yang akan di capai dimasa datang

https://slidesgo.com/slidesgo-school/presentation-tips/how-to-modify-a-graph-in-our-templates?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=how-to-modify-a-graph-in-our-templates&utm_term=slidesgo-school&utm_content=how-to-modify-a-graph-in-our-templates


PENUTUP
Lampiran



Kriteria Penilaian Proposal 
No Kriteria Bobot (%)

1 Pendahuluan : Masalah, Solusi dan 
Produk (Barang/Jasa) ang ditawarkan

20

2 Target Customer, Market sizing dan
Riset Kompetitor

12

3 Business model, IT Businnes Strategic 
dan Milestone

20

4 Marketing Stategic dan Rencana
Pengembangan inovasi

10

5 Keuangan (Lap. Keuangan dan Proyeksi
keuangan)

15

6 Kesiapan TIM 10

7 Foto dokumentasi dan pendukung lain 13



Contoh Proposal 
Penerima PWMV 

2021



contoh proposal 1 : https://bit.ly/3M7jYVN

contoh proposal 2 :
https://bit.ly/3vjnzu1

contoh proposal 3 :
https://bit.ly/3BUYmXW

https://bit.ly/3M7jYVN
https://bit.ly/3vjnzu1
https://bit.ly/3BUYmXW


Terima Kasih


