Program Kewirausahaan
Dehasen Enterpreneur Competition 2021
A. Latar Belakang
Tahun

2020

merupakan tahun dimana dunia sedang bertransformasi

seiring dengan berbagai ketidakpastian global dari dampak pandemi
Covid-19 yang memicu berbagai tekanan terhadap ekonomi semua negara.
Ditengah

ketidakpastian

mengalami dampak yang

ekonomi

global

tersebut,

cukup besar. Indonesia masih

Indonesia

juga

berharap akan

adanya pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga sampai 5 persen dengan
terciptanya 2 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Pada tahun 2021 ini
diharapkan perekonomian Indonesia mulai bergerak naik seiring dengan
harapan

pemulihan ekonomi pasca

pandemi

yang

direncanakan

Pemerintah. Tantangan terbesar saat ini adalah adanya beban 7,05 juta
pengangguran, termasuk pengangguran terdidik (Badan Pusat
2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang

Statistik,

konkrit agar jumlah

pengangguran dapat ditekan melalui peningkatan jumlah wirausahawan di
Indonesia.
Berdasarkan data tahun 2019, peringkat wirausaha Indonesia menempati
94 dari 137 Negara, dengan jumlah mencapai 3,5 persen dari jumlah
penduduk. Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain
seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11
persen maupun AS yang

12 persen. Perguruan tinggi memiliki peran

penting untuk mendorong dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di
Indonesia. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi itu harus disiapkan
untuk menciptakan lapangan kerja bukan untuk sekedar meluluskan para
pencari kerja.
Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z terkenal memiliki kemampuan
dan keahlian yang lebih melalui berbagai ide kreatif dan inovatif. Dalam
berkontribusi serta berperan untuk

ikut membangun perekonomian

bangsa, para mahasiswa generasi milenial

selama ini telah menelurkan
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berbagai entrepreneur muda yang
inovatif

sukses melalui berbagai usaha yang

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Beberapa usaha

profesional yang muncul dari karya-karya kreatif dan inovatif para generasi
millenial,

seperti Start up, Content

Creator, berbagai macam produk

makanan kekinian, jasa berbasis teknologi, bahkan sampai Youtuber, dan
masih banyak lagi. Semua ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan para
mahasiswa atau generasi milenial untuk mencapai kesuksesan dan perlu
terus didukung dan dikembangkan.
Universitas
Indonesia

Dehasen
melalui

Bengkulu
program

bekerjasama
BRINCUBATOR

dengan
Goes

Bank
to

Rakyat

Campus,

menyelenggarakan Program Kewirausahaan Mahasiswa dengan judul
“Dehasen Enterpreneur Competition 2021”. Program ini merupakan
salah satu upaya dalam mewujudkan visi Universitas Dehasen Bengkulu
yaitu Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Kewirausahaan
Tingkat Nasional pada Tahun 2034. Program ini juga diharapkan mampu
mendukung visi-misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kemdikbud
untuk pengembangan wirausaha baru dalam mewujudkan kemandirian
bangsa

melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Program

Dehasen Enterpreneur Competition diharapkan juga dapat menghasilkan
karya kreatif dan inovatif dalam membuka peluang usaha yang berguna
bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studi.
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Program
Dasar hukum pelaksanaan program Dehasen Enterpreneur Competition adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012

tentang

Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi;
4. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Pembelajaran
dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud.
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C. Tujuan Dehasen Enterpreneur Competition
Tujuan program Dehasen Enterpreneur Competition adalah:
1. Menumbuhkan karakter wirausaha;
2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif dan inovatif;
3. Membantu mahasiswa dan alumni dalam menentukan keunikan usaha
dengan menemukan celah pasar yang

tepat untuk

meningkatkan

peluang keberhasilan usaha; dan
4. Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM).
D. Persyaratan Peserta Dehasen Enterpreneur Competition
Peserta yang akan mengikuti program Dehasen Enterpreneur Competition 2021 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Mahasiswa aktif pada program pendidikan Diploma III dan sarjana serta
terdaftar di PDDikti di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi;
2. Alumni Universitas Dehasen Bengkulu, lulusan 3 tahun terakhir (2018,
2019 dan 2020);
3. Pengusul adalah individu atau kelompok mahasiswa/alumni berjumlah
maksimum 3 orang;
4. Mahasiswa/alumni pengusul dapat berasal dari satu

atau

beberapa

program studi, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama
(UNIVED) dengan keahlian yang saling mendukung;
5. Mahasiswa/alumni pengusul hanya dapat mengajukan satu

usulan

melalui satu kelompok baik sebagai ketua maupun anggota;
6. Mahasiswa/kelompok mahasiswa pengusul yang mendaftar dalam Dehasen
Enterpreneur Competition 2021 harus disahkan oleh Ketua Program Studi
dan Dekan;
7. Alumni/kelompok alumni pengusul tidak perlu mendapatkan pengesahan oleh
Ketua Program Studi dan Dekan;
8. Setiap pengusul atau kelompok mahasiswa/alumni yang mendaftar harus
memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).
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E. Manfaat Mengikuti Dehasen Enterpreneur Competition
Peserta Dehasen Enterpreneur Competition 2021 akan mendapatkan berbagai
manfaat dari mulai workshop kewirausahaan bersama para praktisi dan
entrepreneur sukses, hingga bantuan pengembangan usaha, sebagai
berikut:
1. Bantuan pengembangan usaha masing-masing Rp. 5.000.000,- untuk sepuluh
pemenang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI);
2. Workshop pengembangan usaha oleh praktisi dan pengusaha muda;
3. Pendampingan usaha; dan
4. Jejaring mahasiswa/alumni berwirausaha.
F.

Kategori Usaha dan Cara Mengajukan Usulan Dehasen Enterpreneur Competition
Usulan usaha yang dapat diajukan pada program Dehasen Enterpreneur
Competition 2021 adalah usaha dengan kategori sebagai berikut:
1. Makanan dan minuman;
2. Jasa dan perdagangan;
3. Industri kreatif;
4. Produksi/budidaya; dan
5. Teknologi terapan.
Pengajuan usulan usaha dilakukan dengan mengisi form online secara
lengkap serta melakukan upload dokumen dan bukti pendukung pada
laman yang disediakan panitia.

G. Tahapan Pengajuan Usulan Usaha
Tahapan pengajuan usulan usaha adalah melalui pendaftaran daring
No

Kegiatan

Waktu

1

Universitas Dehasen Bengkulu menyampaikan
pengumuman Program Dehasen Enterpreneur
Competition 2021 dan menyiapkan laman
pendaftaran online
Mahasiswa/alumni melakukan pendaftaran atau
mengisi semua form online usulan usaha

Mei 2021

2

Mei-Juni 2021
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H. Seleksi Usulan Usaha
Seluruh usulan usaha yang masuk akan diseleksi oleh reviewer yang ditugaskan
Universitas Dehasen Bengkulu. Usulan usaha yang diterima akan ditetapkan sebagai
kelompok penerima bantuan program

Dehasen Enterpreneur Competition 2021.

Pengumuman kelompok mahasiswa penerima bantuan program Dehasen Enterpreneur
Competition 2021 disampaikan melalui laman WEB UNIVED.

I.

Kriteria Penilaian Usulan Usaha
Penilaian dilakukan berdasarkan kepada enam poin utama dalam usulan
usaha mahasiswa sebagai berikut:
Tujuan Mulia
Tujuan mulia dari usaha yang dikembangkan mahasiswa/
alumni
Pelanggan
Pelanggan potensial yang menjadi sasaran dari usaha yang
dikembangkan mahasiswa/ alumni
Produk
Produk yang kreatif, inovatif, solutif dan berdaya saing yang
ditawarkan mahasiswa/ alumni
Pemasaran
Strategi pemasaran produk dari usaha yang dikembangkan
mahasiswa/ alumni
Strategi SDM
Uraian tugas dan tanggung jawab mahasiswa/ alumni sesuai
dengan deskripsi pekerjaan masing-masing untuk mencapai
tujuan usaha
Keuangan
Rencana keuangan usaha yang berupa laporan keuangan
(laba-rugi dan arus kas).
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J.

Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Dehasen Enterpreneur Competition 2021 adalah sebagai berikut:

JUNI

Sosialisasi
Pelaksanaan Sosialisasi Program Dehasen
Enterpreneur Competition 2021

Workshop

JUNI

Seminar Umum Kewirausahaan dan
Pelatihan Pengembangan Usaha

JUNI

Pengajuan Usulan
Setiap Kelompok Mahasiswa/ Alumni
Mengajukan Usulan Usaha Melalui Form
Online

Seleksai dan Penetapan

JULI

Seleksi dan Penetapan Usulan Usaha oleh
Panitia

JULI

Bantuan Dana Usaha
Pemberian Dana Pengembangan Usaha
kepada Pemenang

Pendampingan Usaha

AGUSTUS-DESEMBER

Pendampingan Usaha, Monitoring dan
Evaluasi

K. Format Proposal
Proposal diketik pada kertas ukuran A4, menggunakan tipe huruf Times New Roman,
ukuran 12, spasi 1,5. Jumlah halaman maksimal 10 halaman, tidak termasuk halaman
sampul, lembar pengesahan dan daftar isi. Pengajuan proposal dilakukan dengan
mengisi form online secara lengkap serta melakukan upload dokumen
proposal dan bukti pendukung lainnya pada laman yang disediakan
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panitia, paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Proposal yang dikirim mengikuti
format sebagai berikut :

Halaman Sampul
Template halaman sampul dapat didownload pada laman pendaftaran. Pengusul
mengisi beberapa identitas seperti judul dan identitas tim pengusul dalam form
halaman sampul yang telah didownload, kemudian menggabungkan ke dalam file isi
proposal.
Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan dapat didownload secara otomatis pada laman pendaftaran,
setelah pengusul mengisi form yang telah disediakan. Setelah didownload, halaman
pengesahan ditandatangani oleh ketua tim pengusul, ketua program studi dan dekan.
Untuk pengusul alumni, tidak memerlukan halaman pengesahan.
Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

1.2.

Tujuan Usaha

BAB II. DESKRIPSI PRODUK/ JASA
2.1.

Gambaran Umum Produk/ Jasa

2.2.

Proses Pembuatan Produk / Persiapan Jasa

2.3.

Keunggulan dan Keunikan Produk/ Jasa

2.4.

Bahan Baku / Bahan dan Alat Kebutuhan Jasa

2.5.

Rencana Kemitraan dengan Pemasok Bahan / Kebutuhan Jasa

BAB III. DESKRIPSI USAHA
3.1.

Visi dan Misi

3.2.

Struktur Organisasi / Strategi SDM

BAB IV. PEMASARAN
4.1.

Potensi Pasar / Pelanggan

4.2.

Strategi Pemasaran

BAB V. KEUANGAN
5.1.

Modal
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5.2.

Sumber dan Penggunaan

5.3.

Laporan Keuangan

L. Penutup
Pedoman penyusunan proposal kewirausahaan ini disusun sebagai panduan bagi
mahasiswa/alumni calon pengusul program Dehasen Entrepreneur Competition 2021.
Semoga dapat memberikan manfaat demi terciptanya insane muda berjiwa
kewirausahaan.
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