PERSIAPAN PROGRAM WMP 2018
(BANTUAN PEMERINTAHBAGI WIRAUSAHA MUDA PEMULA)
MELALUI INKUBATOR BISNIS LPPM UNUD
(Rp. 20 juta/usaha include biaya pembinaan 10%)
Agar program WMP Tahun 2018 dapat disiapkan dengan lebih baik, kami mohon kepada calon
peserta yang memenuhi syarat mulai melakukan persiapan-persiapan sambil menunggu
pengumuman lebih lanjut dari Kemenpora.
1. Syarat peserta:
a. Terbuka untuk umum
b. Usia 16-30 tahun pada bulan Oktober 2018
c. Memiliki usaha yang sedang berjalan minimal 1 tahun
d. Memiliki identitas diri (KTP)
e. Bukan merupakan PNS/TNI/POLRI
f. Memiliki NPWP
g. Memiliki rekening BRI (aktif)
h. Mengajukan proposal pengembangan usaha yang prospektif dengan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) dan Analisis Usaha
i. Belum pernah menerima bantuan serupa dari Kementerian Pemuda dan Olah
Raga
j. Bersedia menjadi binaan Inkubator Bisnis LPPM Unud dan tunduk pada
peraturan yang ada.
2. Sistematika Proposal
a. Bentuk Proposal
Proposal jilid dengan ukuran kertas A-4, huruf Arial 12 pt 1,5 spasi. Proposal dikirim
sebanyak 2 rangkap (dibundel) serta tandatangan pemohon dalam proposal distempel
basah usaha.
b. Sampul Proposal
Sampul Proposal minimal terdiri atas Logo Usaha, Judul Proposal, Nama pemohon,
Lokasi Bantuan danTahunPelaksanaan.

c. Sistematika Isi Proposal
i. Data Pemohon
ii. Pendahuluan

iii.

iv.
v.

vi.

vii.

viii.
ix.
x.

Memuat latar belakang, tujuan dan alasan memilih usaha yang sedang
dijalankan.
Profil Usaha dan Deskripsi Produk
Profil Usaha, memuat tentang: jenis usaha yang dijalankan, modal awal, tenaga
kerja, teknik penjualan melalui kios, kios berjalan (gerobak/mobil), online, atau
lainnya, minat/keadaan pembeli/pasar, jaringan bisnis dan lainnya. Deskripsi
Produk, memuat produk barang/jasa yang diproduksi, kualitas produk, volume
produksi, proses produksi, peralatan produksi, tenagakerja, dan keunggulan
produk.
Prospek/Potensi Usaha
Memuat tentang gambaran tentang animo/minat masyarakat terhadap produk
barang/jasa yang dipasarkan/dijual, ketersediaan bahan baku/stok, gambaran
tentang pengusaha sejenis yang ada di sekitar, serta prospek usaha dimasa yang
akan datang, pemanfaatan bahan baku lokal serta dampak positif (sosial
ekonomi) bagi masyarakat maupun lingkungan
Rencana Singkat:
1. Pengembangan tempat usaha;
2. Mengikuti pelatihan, pameran;
3. Penambahan volume barang/jasa produksi;
4. Perluasan pasar;
5. Pengembangan sistem pemasaran;
6. Promosi produk barang/jasa;
7. Pengembangan tenaga kerja;
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan Usaha
Memuat perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha yang
terdiri atas kebutuhan pembelian bahan baku utama dan bahan baku
pembantu, pembelian peralatan, biaya produksi, pemasaran/promosi produk,
mengikuti pelatihan/kursus pengembangan kewirausahaan dan analisis
keuangan.
Penutup
Memuat tentang hal-hal lain yang perludisampaikan.
Lampiran-lampiran proposal
Lampiran-lampiran proposal yang harus dilampirkan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy NPWP;
3. Fotocopy Rekening Bank BRI;

4. Bukti kirim/tanda terima surat tembusan dari Dinas Pemuda dan
Olahraga/ SKPD/Instansi yang menangani urusan Kepemudaan
setempat (provinsi/ kabupaten/kota);
5. Surat keterangan usaha;
6. Surat keterangan domisili usaha;
7. Laporan keuangan atau mutasi rekening 3 bulan terakhir;
8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000 yang isinya belum pernah
menerima bantuan kewirausahaan dan bantuan sejenis lainnya dari
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Fotocopy sertifikat finalis kompetisi kewirausahaan/prestasi di bidang
kewirausahaan

Denpasar, 14 Desember 2017
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