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• Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan bagian dari strategi pendidikan 

kewirausahaan di UM untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat 

berwirausaha dan memulai usaha;

• Fasilitas yang diberikan dalam program PMW ini meliputi pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan 

serta keberlanjutan usaha. 

• Program ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang baru mengajukan dan belum pernah 

menerima bantuan (pemula) dengan besaran bantuan maksimal sebesar RP. 7.000.000,-

yang permodalannya dibawah naungan UM.

• Proses penentuan kelompok PMW ini dilakukan melalui penyaringan yang dilakukan 

mulai dari tingkat Fakultas dan Universitas. 
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Tujuan

2

menghasilkan
karya kreatif, 

inovatif dalam
membuka

peluang usaha
yang berguna

bagi mahasiswa
setelah

menyelesaikan
studi.

barang atau jasa
komersial dan
terbentuknya

unit usaha yang 
memiliki badan

hukum.

Luaran



TUJUAN & MANFAAT 

YANG INGIN DICAPAI

Menumbuhkan iklim dan
budaya kewirausahaan di 
kalangan mahasiswa UM

Membangun softskill atau
karakter wirasuaha

Membangun sikap mental 
wirausaha yakni percaya

diri, bekerja keras, inovatif, 
berani mengambil risiko

dengan perhitungan, 
memiliki kemampuan

empati dan ketrampilan
sosial

Meningkatkan kecakapan
dan ketrampilan para

mahasiswa agar memiliki
kemampuan atau

keberanian untuk melihat
dan menilai kesempatan
bisnis, kreatifitas untuk

menciptakan sesuatu yang 
baru; 

Terciptanya unit bisnis
baru berbasis IPTEKS 

yang dikelola oleh
mahasiswa baik

perorangan maupun
kelompok;

Menumbuhkan
wirausaha-wirausaha baru
yang berpendidikan tinggi

Mendorong terciptanya
lulusan UM yang mandiri

dan menjadi
wirausahawan baru yang 

dapat menciptakan
peluang usaha yang 

berguna bagi mahasiswa
setelah menyelesaikan

studi.  



KATEGORI
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Industri kreatif

Industri makanan 
dan minuman

Industri 
teknologi

Industri jasa 
dan 

perdagangan

5

Industri 
produksi/budidaya. 













PRESTASI PMW UM 2016
KEGIATAN EKSPO KMI VII 2016
Di UNIVERSITAS BRAWIJAYA
JUARA III KATEGORI JASA & PERDAGANGAN
“JASA PENERJEMAH MALANG”



PRESTASI PMW UM 2017
KEGIATAN EKSPO KMI VIII 2017
DI POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JUARA I KATEGORI INDUSTRI KREATIF
“DIDOL PODUCTION”



PRESTASI PMW UM 2018
KEGIATAN EKSPO KMI IX 2018
DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JUARA II KATEGORI TEKNOLOGI
“BAROKAH 3D”



PRESTASI PMW UM 2019

KEGIATAN EKSPO KMI X 2019
Politeknik Negeri Padang / 
Politeknik Negeri Batam

COOMING SOON
NOVEMBER 2019





TERIMAKASIH


