
 

 

PENGUMUMAN 

No. 037/KMHS/AMIKOM/II/2023 

TENTANG 

PENDAFTARAN PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW) 

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA TAHUN 2023 
 
 

 

APA ITU P2MW 

P2MW merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui 

bantuan    dana    pengembangan    dan    pembinaan    dengan    melakukan    pendampingan    serta 

pelatihan (coaching) usaha kepada mahasiswa peserta P2MW yang diselenggarakan oleh Kemendikbud 

Ristek RI. 
 

 
 

BENEFIT BUAT MAHASISWA, diantaranya : 

1. Mendapat pendanaan sebesar maksimal Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per proposal bila 

kondisi usahanya posisi pada tahap awal. 

2. Mendapat pendanaan sebesar maksimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per proposal bila 

3. kondisi usahanya posisi pada tahap bertumbuh. 

4. Mendapat bimbingan penulisan proposal secara intensif dari tim Entreprenr Campus 

Amikom. 

5. Mendapat apresiasi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kelompok usaha 

mahasiswa yang berhasil submit proposal di Kemendikbud Ristek. 

6. Mendapat dosen pembimbing (1 dosen pembimbing maksimal 3 kelompok usaha mahasiswa) 

7. Mendapat mentor dari praktisi bisnis (opsional) 

8. Berkesempatan mengikuti program Indonesian Student Entrepreneur Camp Kemendikbud 

Ristek. 

9. Mendapat konversi nilai mata kuliah (opsional) 

10. Mewakili Amikom pada puncak kegiatan P2MW yaitu Expo Kewirausahaan (bila lolos seleksi) 

dan berkesempatan membangun networking dengan mahasiswa wirausaha di seluruh Indonesia. 
 

 
 

TAHAPAN USAHA 
 

NO TAHAPAN 

USAHA 

CIRI-CIRI 

1 Tahap Awal a.   Memiliki prototipe produk yang terdokumentasi; 

b.   Sudah melakukan validasi masalah dan solusi (problem solution fit); 

c.   Belum melakukan penjualan atau belum memiliki jejak usaha 

(traction); 

d.   Proyeksi laba rugi dan arus kas. 

2 Tahap 

Bertumbuh 

a.   Usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan; 

b.   Terdapat penjualan atau telah memiliki jejak usaha (traction); 

c.   Sudah melakukan validasi pasar (product market fit); 

d.   Memiliki laporan laba rugi dan arus kas. 



 

 

 

 

KATEGORI USAHA 
 

NO KATEGORI DESKRIPSI 

1 Makanan  dan 

minuman 

Produk  makanan  dan  minuman  baik  dari  bahan  mentah  menjadi 

setengah jadi maupun bahan setengah jadi diolah menjadi produk akhir. 

2 Budidaya Proses  budidaya  bidang  agrokomplek  (pertanian,  tanaman  pangan, 

hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan) 

3 Industri 

kreatif, seni, 

budaya dan 

pariwisata 

Proses  penciptaan  produk  dan  jasa  yang  menggunakan  bahan  baku 

lokal,  inovatif  dan  memiliki  nilai  kreativitas  yang  dijadikan  produk 

ekonomi dalam bidang industri kreatif, seni, budaya dan pariwisata. 

4 Jasa          dan 

perdagangan 

Jasa dan perdagangan meliputi aktivitas jual beli produk berupa barang 

(bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi) maupun jasa 

yang mengutamakan unsur inovasi dan kreativitas. 

5 Manufaktur 

dan  teknologi 

terapan 

Manufaktur  :  usaha  dimulai  dari  pembelian  bahan  baku,  produksi 

dengan mesin secara massal sehingga tercipta barang setengah jadi siap 

pakai. Teknologi terapan : usaha yang menggunakan teknologi yang 

memiliki nilai ekonomi. 

6 Bisnis digital Kategori usaha di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

yang bertujuan  untuk  memberikan  nilai  tambah,  mengintegrasikan 

proses bisnis dan menyajikan serta mengolah informasi dalam suatu 

sistem. 

 
 

PERSYARATAN APA SAJA 

1.   Mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) maksimal semester 7 saat mengusulkan proposal. 

2.   Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang 

mengikuti program flagship MBKM 20 SKS. 

3.   Setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah 3-5 mahasiswa. 

4.   Setiap  kelompok  hanya  boleh  memilih  satu  tahapan  usaha  (tahap  awal  atau  tahap 

tumbuh) dan satu kategori usaha. 

5.   Produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa (bukan 

waralaba, reseller, titip jual, usaha keluarga/oanglain) 

6.   Proposal usaha yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan sejenis dari sumber 

APBN 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

KAPAN PELAKSANAANYA 
 

NO KEGIATAN WAKTU 

1 Pendaftaran Paling lambat 6 Maret 2023 

2 Bimbingan penulisan proposal secara intensif 

oleh tim kewirausahaan Amikom 

7 - 10 Maret 2023 

3 Batas akhir pengusulan proposal mahasiswa 
ke Amikom 

12 Maret 2023 

4 Seleksi Internal 13 – 15 Maret 2023 

5 Batas akhir pengusulan Amikom ke Direktorat 
Belmawa DIKTI 

21 Maret 2023 (pukul 23.59) 

6 Seleksi di Direktorat Belmawa Dikti Maret – April 

7 Pengumuman Peserta Minggu ke-3 April 

8 Pelaksanaan Program Mei – Oktober 2023 

9 Pelaporan akhir Oktober 2023 

10 KMI Expo Oktober 2023 
 

 
 

BAGAIMANA CARANYA 

1. Mahasiswa membaca dan mempelajari panduan P2MW 

https://kesejahteraan.kemdikbud.go.id/p2mw atau di http://dikti.kemdikbud.go.id/wp- 

content/uploads/2023/02/Panduan-P2MW-2023.pdf 

2. Mahasiswa melakukan pendaftaran usaha dan timnya (lampiran 1), kemudian upload di link 

https://ungu.in/FormUploadP2MW  

3. Mahasiswa mengikuti bimbingan penyusunan proposal secara intensif oleh tim Entrepreneur 

Campus Amikom 

4. Mahasiswa mengikuti seleksi internal 

5. Mahasiswa mendaftarkan akun bagi yang lolos seleksi internal melalui 

https://kesejahteraan.kemdikbud.go.id/auth/student/register kemudian menunggu 

pengumuman lolos dari Kemdikbud Ristek RI 

6. Mahasiswa merealisasikan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan bagi lolos dengan 

dibimbing oleh dosen pembimbing. 

7. Mahasiswa mengisi laporan kemajuan di  https://kesejahteraan.kemdikbud.go.id/p2mw dan 

mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) 

8. Mengikuti kegiatan Expo kewirausahaan bagi yang lolos seleksi. 
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Demikian pengumuman  ini  disampaikan,  atas  semangatnya  dalam  mengambil  peluang  ini 

diucapkan terima kasih. 

 

 

Yogyakarta, 21 Februari 2023 

Direktur Kemahasiswaan 

 

 

 

Suyatmi, S.E., M.M. 

NIK. 190302019 
 

  



 

 

 
 

Lampiran 1 
 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW) 

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA TAHUN 2023 
 

 

Judul Usaha :  

Tahapan Usaha : Tahapan Awal/Tahapan Bertumbuh* 

Kategori Usaha :  

Deskripsi Usaha Mahasiswa :  

Alamat Medsos Usaha (website, IG) :  

Ketua Pengusul :  

a. Nama Lengkap :  

b. NIM/NPM :  

c. Fakultas :  

d. Nomor HP :  

e. Alamat surel (email) :  

Anggota Pengusul (1,2,dst) :  

a. Nama Lengkap :  

b. NIM/NPM :  

c. Fakultas :  

 
Yogyakarta, ……… 

Ketua Pengusul 
 

 

Ttd 
 

 

(…………………) 

NIM. ……… 


