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MENGUSULKA
N KBMI 2019

Ingat !!!
KBMI 2019 – TIDAK PERLU PROPOSAL



Bagaimana Caranya??

•Datang ke bidang Kemahasiswaan/Kewirausahaan
•Minta User dan Password KBMI 2019
•http://sim-pkmi.ristekdikti.go.id
• Jawab pertanyaan online
•Upload foto/video atau data penguat lain
•Upload pengesahan yang ditandatangani bagian

Kemahasiswaan/Kewirausahaan

http://sim-pkmi.ristekdikti.go.id/






A.Biodata Pengusul Dan Perguruan 
Tinggi
1.Nama (calon) perusahaan Anda*
2.Nama Team Anda* Ketua dan Anggota

(harus ada di PDPT)
3.Email* (Ketua)
4.Nama dosen pembimbing* (harus ada di 

PDPT)
5.Perguruan tinggi*



B. Noble purpose
1. Hal mulia apa yang tim Anda ingin wujudkan dalam membangun

bisnis?*
•Noble purpose-nya Steve Jobs (Apple, Inc.) adalah memberikan kontribusi

kepada dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat
manusia. 
•Noble purpose-nya Mursida Rambe (BMT Beringharjo Yogyakarta) 

membantu sebanyak mungkin kaum papa dari jeratan rentenir.
2. Apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan

tersebut? (Mursida Rambe menyaksikan seorang ibu-ibu tua dan anaknya diusir dari rumah
gubuknya oleh rentenir karena tidak mampu membayar hutangnya)

3. Bisnis atau topik bisnis apa yang Anda ajukan (Pendidikan bisnis untuk anak-anak)

4. Goal/target omset dan net profit usaha Anda di tahun ini? (Omset 500 juta
per tahun dan net profit 100 juta)

5. Realitas omset dan net profit usaha Anda di tahun ini? (Omset 100 juta per 
tahun dan net profit 20 juta, dan bagi Anda yang belum memulai bisnis isi form bagian ini dengan
tulisan "belum memulai bisnis”)



C. Sasaran Pelanggan

1.Segmen spesifik pelanggan mana yang akan Anda sasar?
Contoh: Orang tua yang memiliki anak usia 10-15 tahun.

2.Area mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis 
Anda? Contoh: Indonesia

3.Dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana 
yang akan menjadi awal target pasar Anda? Contoh: Semarang.

4.Coba Anda amati dan tanyakan kepada calon pelanggan yang 
Anda sasar. Aktifitas apa saja yang perlu mereka lakukan 
untuk mendapatkan produk/jasa yang menjadi konteks 
bisnis Anda? Contoh : Orang tua dengan profesi pengusaha melakukan hal-hal untuk 
mendidik anaknya supaya belajar bisnis sedini mungkin, orang tua itu mencarikan 
pendidikan bisnis, mencari buku bisnis untuk anak, mencari game bisnis online maupun 
offline untuk anak, mencari mentor bisnis untuk anak.



C. Sasaran Pelanggan

4.Kesulitan apa saja yang benar-benar dirasakan oleh calon
pelanggan Anda, terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mendapatkan produk/jasa yang menjadi konteks bisnis
Anda? Contoh : orang tua kesulitan mencari game bisnis
offline, kesulitan mencari pendidikan bisnis anak

5.Jika kesulitan-kesulitan tersebut dapat terselesaikan, harapan
apa saja yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan Anda? 
orang tua : adanya sebuah komunitas bisnis untuk anak (+)

6.Dari semua kesulitan dan harapan calon pelanggan anda, 
produk/layanan anda akan menyelesaikan kesulitan dan
memenuhi harapan yang mana? Jasa : Sekolah bisnis untuk 
anak setiap sabtu-minggu – bias ditambah



D. Informasi Produk

1.Produk/jasa apa yang Anda tawarkan kepada calon
pelanggan Anda?*

2.Referensi produk/layanan apa saja atau hasil riset
maupun jurnal dari pakar siapa yang Anda jadikan
pertimbangan untuk membuat produk/layanan
Anda? (Pisahkan dengan koma.)

3.Bagaimana produk/jasa Anda tersebut bekerja
menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan
pelanggan yang Anda sasar?* 



D. Informasi Produk

4. Menurut Anda, siapa saja yang akan menjadi kompetitor
dalam menyediakan produk/jasa tersebut?* (+)

5. Apa saja keunggulan produk/jasa yang disediakan oleh
kompetitor Anda? (+)

6. Lalu, hal apa saja yang menjadi keunggulan kompetitif
produk/jasa Anda dibandingkan dengan produk/jasa
kompetitor? (+)

7. Dari sisi mana saja bisnis Anda akan mendapatkan revenue 
dari pelanggan? (+)



E. Hubungan dengan Pelanggan

1.Bagaimana strategi Anda untuk membuat calon pelanggan
mengetahui produk/jasa yang Anda sediakan?* 

2.Bagaimana strategi Anda untuk membuat calon pelanggan
tertarik dan akhirnya memutuskan membeli produk/jasa
yang Anda sediakan?* 

3.Bagaimana caranya anda merespon pelanggan yang 
bertanya, membeli dan komplain terhadap layanan anda?* 

4.Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan
pelanggan Anda loyal?* 

5.Dimana calon pelanggan dapat memperoleh produk/jasa
Anda?* Melalui sistem online / Melalui sistem offline / Melalui sistem online dan offline



F. Sumber Daya

1.Siapa saja anggota tim terbaik yang akan Anda libatkan dalam bisnis, dan
apa keahlian masing-masing?* (+) Tuliskan nama tim, dan keahlian
spesifiknya.

2.Apa saja tanggung jawab masing-masing tim Anda tersebut? (+) Tuliskan
nama tim, dan tanggung jawabnya. 

3.Apa indikator keberhasilan dari tanggung jawab masing-masing tim Anda
tersebut?* Indikator kebarhasilan terukur secara Spesific, Measurable, 
Achievable, Realistic, Time-Based, contoh : Andi sebagai marketer, 
tanggung jawabnya adalah melalkukan proses marketing dengan indikator
keberhasilan adalah dalam sebulan bisa menjual kepala 100 klien.

4.Peralatan dan bahan utama apa saja yang Anda butuhkan untuk 
membuat produk/jasa tersebut?* (+)

5.Jika Anda harus bermitra dalam menyediakan produk/jasa Anda, pihak
mana yang akan Anda ajak kerja sama?* (+)

6.Biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan, menjual, dan
mengantarkan produk/jasa kepada pelanggan?* (+)



G. Ketentuan Lain

1. Unggah surat persetujuan dari kampus Anda.*Max 10,6MB
2. Download Proyeksi contoh proyeksi finansial bisnis Anda. 
3. Unggah berkas rancangan atau laporan finansial bisnis Anda. Anda

bisa mengunggah hingga 5 file.
4. Unggah berkas lampiran lain yang bisa memperkuat proposal tim

Anda. Anda bisa mengunggah hingga 5 file. Max. file size: 10.6MB
5. Apakah semua form ini sudah final dan sudah siap dinilai oleh juri

KBMI sebelum batas akhir yang sudah ditentukan? Yes/No



http://bit.ly/isianKBMI2019
Download form Isian KBMI 2019

Dr. Wachyu Hari Haji
0818902415

http://bit.ly/isianKBMI2019




4 Prinsip KBMI 2019
1. Team dengan NOBLE PURPOSE, PASSION, dan

KEAHLIAN yang saling menguatkan akan membawa
bisnis melejit.

2. Bisnis dimulai dengan menemukan PAIN dan GAIN 
customer.

3. Think BIG. Start SMALL. Move FAST
4. You can’t MANAGE what you can’t MEASURE







6 Langkah Sukses KBMI 2019

1. Cari team yang memiliki NOBLE PURPOSE yang 
sama, dan memiliki PASSION dan EXPERTISE yang 
saling melengkapi.

2. Pilih TOPIK BISNIS untuk menentukan TARGET 
CUSTOMER yang spesifik.

3. Cari dan pilih PERMASALAHAN CUSTOMER yang 
paling layak untuk diselesaikan.



6 Langkah Sukses KBMI 2019

4. Buat produk atau jasa yang kamu yakini
MENYELESAIKAN MASALAH calon
customermu.

5. Buat INDIKATOR KEBERHASILAN dalam setiap
aktivitas kuncimu.

6. Luncurkan produkmu di PASAR YANG TEPAT.



1. Cari team yang memiliki NOBLE PURPOSE yang 
sama, dan memiliki PASSION dan EXPERTISE 
yang saling melengkapi.



Pilih TOPIK BISNIS untuk menentukan 
TARGET CUSTOMER yang spesifik.
• OBSERVE
• ENGAGE
• IMMERSE



NEED TO DO

CUSTOMER’S NEED TO DO

Gali dan temukan hal apa saja yang perlu
dilakukan oleh customer.



PAIN & GAIN

CUSTOMER’S PAIN & GAIN

Rasakan tantangan dan harapan yang ada
pada diri customer



3 Langkah Menemukan Masalah

• MAP THE PROBLEM
• PRIORITIZE THE PROBLEM
• CLARIFY THE PROBLEM



TIPS 
WAWANCARA 

CUSTOMER

• Ajukan pertanyaan terbuka
• Ajukan pertanyaan satu per 

satu
• Jangan ajukan pertanyaan

yang mengarahkan
•Nikmati jeda dalam tanya-

jawab
• Tanyakan dengan jelas dan

lugas



NEED TO DO

• Untuk menemukan Needs To Do (NTD): “Sebagai seorang [peran] apa
saja yang perlu Anda lakukan ketika [konteks]?”
• Untuk menemukan Pain (rasa sakit) di masing-masing NTD: “Hal-hal

apa yang ’menyebalkan’ ketika Anda melakukan NTD 1, 2, 3 ..?” 
“Apalagi?”
• Untuk menemukan Gain (harapan) di masing-masing NTD: “Hal-hal

apa yang paling Anda harapkan ketika Anda melakukan NTD 1, 2, 3 
..?” “Apalagi?”



NEED TO DO

• Untuk menemukan ‘prioritas’ dari Needs To Do: “Diantara hal-hal
yang perlu dilakukan ini (Needs To Do), mana yang paling krusial
menurut Anda?
• Untuk menemukan ‘prioritas’ dari Pain (rasa sakit) yang dirasakan:

“Ketika Anda melakukan ini (Needs To Do), mana hal yang paling 
menyebalkan? Mana lagi?”
• Untuk menemukan prioritas ’Gain’ (harapan) yang diinginkan: 

“Ketika Anda melakukan ini (Needs To Do), mana hal yang paling ingin
diwujudkan? Mana lagi?”



PAIN & GAIN

• Untuk memastikan Pain/Gain yang disebut benar prioritas utama:
“Sejauh ini apa yang sudah Anda lakukan untuk menyelesaikan (pain) 

/ mendapatkan (gain) tersebut?” —> focus pada Pain dan Gain yang 

prioritas.

• Untuk menggali masalah yang sebenarnya: “Anda mengatakan

bahwa ------- itu sebuah masalah. Kenapa begitu?” [setelah

mendengar jawabannya, tanya lagi] Kenapa masalah itu muncul? 

Tanya “Kenapa” sebanyak 5 kali.





Manakah di antara hal-hal berikut ini yang menjadi tantangan terbesar
(paling utama) dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana
teman-teman sekalian membutuhkan solusi yang tepat atas tantangan
tersebut? Boleh memilih lebih dari satu jawaban.

q Kesulitan menghitung volume pekerjaan
q Kesulitan mencari harga yang sesuai dengan spesifikasi desain �

Belum paham cara menghitung Analisa Harga Satuan
q Tidak mendapat materi khusus tentang RAB di kampus
q Belum tahu implementasi penggunaan material di lapangan � Tidak

tahu nilai koefisien berasal dari mana



“Pemenang kompetisi bisnis
sesungguhnya adalah dia yang bisa

menaklukan fikiran dan hati
pelanggan”

Nurhadi Irbath 2019



TerimaKasih


