
CIPTAKAN PENGUSAHA MUDA KREATIF & BRILIAN 



PENGANTAR 

• Kompas dan BRI Peduli mengadakan program Teras Usaha Mahasiswa. 

Progam ini merupakan kompetisi proposal usaha dengan skala 

nasional, dimana proposal yang terpilih akan mendapatkan funding 

dan mentoring selama 6 bulan masa peserta menjalankan usahanya. 

• Dalam program ini diselenggarakan roadshow di Medan – Bandung – 

Yogyakarta – Makassar- Denpasar – Jakarta pada periode 8 – 19 

September 2015. Roadshow akan menghadirkan sejumlah praktisi 

yang akan memberikan pengetahuan lebih mendalam bagi peserta 

dalam menyusun proposal usahanya. 

 



HADIAH 

• 18 tim terpilih (Pemenang Regional) masing-masing akan mendapatkan 

dana pengembangan usaha sebesar Rp 15.000.000,- yang akan 

direalisasikan dalam waktu 6 bulan  

• 9 tim terbaik (Skala Nasional) akan diundang ke Jakarta dan menjalani 

Final Judging  

• 3 tim terbaik (Pemenang Nasional) masing-masing akan mendapatkan 

hadiah sebesar Rp 50.000.000,- 

 



TIMELINE FLOW  
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KATEGORI USAHA 

Teras Usaha Kreatif 

• Ide bisnis berbasis 
pada kreativitas, 
berupa : periklanan, 
desain, fashion, 
video, film & 
fotografi, seni 
pertunjukkan, 
televisi & radio, 
arsitektur, musik, 
penerbitan & 
percetakan, kuliner, 
kerajinan 

Teras Usaha Tekno 

• Ide bisnis 
menitikberatkan 
pada penggunaan 
teknologi dalam 
segala jenis usaha 
(baik jasa maupun 
non jasa) 

• Ide bisnis dapat 
memberikan 
manfaat bagi 
lingkungan sekitar 
(membantu aktivitas 
masyarakat, ramah 
lingkungan, dll) 

Teras Usaha Sosial 

• Ide bisnis 
merupakan sebuah 
konsep 
pemberdayaan 
masyarakat di 
sekitar wilayah 
usaha 

• Ide bisnis yang 
diajukan turut 
memecahkan 
masalah sosial yang 
terjadi di lingkungan 
sekitar 



PENDAFTARAN 

PESERTA  



PERSYARATAN UMUM 

• Tim yang terdiri dari 2 - 4 orang (bukan perseorang) 

• Seluruh anggota tim masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif D3 atau S1 
maksimal  

• 1 tahun sebelum masa akhir studi dan berasal dari perguruan tinggi yang sama. 

• Seluruh anggota tim adalah warga negara Indonesia 

• Peserta berdomisili di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan 
Denpasar 

• Peserta mengirimkan proposal rencana usaha yang sudah dijalankan maksimal 1 
tahun 

• Peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu proposal rencana usaha 

• Peserta hanya diperkenankan mengikuti satu kategori teras usaha 
(Kreatif/Sosial/Tekno) 

• Peserta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga akhir jika terpilih 
menjadi finalis regional 

• Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 



KRITERIA USAHA 

• Belum pernah mendapatkan pendanaan dari pemerintah maupun swasta 

• Sarat dengan muatan lokal (bahan baku lokal, kearifan lokal, budaya lokal) 

• Tidak pernah terlibat dalam kasus hukum 

 



KELENGKAPAN PENDAFTARAN 

PESERTA 
 Proposal rencana bisnis maksimal 10 halaman yang terdiri dari, : 

• Latar Belakang 

• Aspek pemasaran 

• Aspek produksi 

• Aspek SDM 

• Aspek keuangan 

• Rencana pengembangan usaha 

• Jadwal pelaksanaan 

 

 Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (seluruh anggota tim) 

 

 Fotokopi KTP (seluruh anggota tim) 

 

 Video singkat mengenai ide bisnis yang diajukan dengan durasi maks. 2 menit 



KETENTUAN PROPOSAL USAHA 

• Jenis font yang digunakan untuk proposal : Times New Roman 

• Font Size : 12 

• Spasi : 1,5 

• Proposal usaha dikirimkan maksimal 10 halaman 

 



INDIKATOR PENILAIAN 

• Aspek kewirausahaan (30%) 
Kreativitas, inovatif, orisinalitas, visi dan misi, pengetahuan akan produk dan aktivitas 
usaha yang dijalankan 

 

• Aspek prospek usaha (30%) 
Strategi bisnis, manajemen usaha, logis (kemudahan dan layak untuk direalisasikan), 
kemampuan untuk bertahan, menjadi besar dan berkesinambungan & logis untuk 
dijalankan 

 

• Aspek nilai tambah (20%) 
Penyerapan tenaga kerja, manfaat dari produk, muatan lokal yang terkandung dalam 
usaha yang dijalankan, manfaat dari bisnis secara sosial dan lingkungan 

 

• Aspek kepribadian (20%) 
Karakter dan mental wirausaha, kerjasama tim, etika bisnis 



KETENTUAN 18 FINALIS REGIONAL 

• Mengikuti program mentoring selama 6 bulan 

• Mengimplementasikan rencana bisnis sesuai dengan timeline yang 

sudah dibuat dengan didampingi oleh seorang mentor 

• Membuat laporan perbulan selama 6 bulan yang dipandu oleh mentor 

• Membuat video (durasi maks. 3 menit yang menceritakan 

perkembangan usaha yang sudah berjalan dan cerita singkat kemajuan 

usaha  selama 6 bulan) 

• Biaya pengembangan hanya diperbolehkan dari dana hibah sebesar Rp 

15juta 



PENDAFTARAN 

• Informasi lebih lanjut & submit proposal :  

www.terasmahasiswa.com    

• Contact Person : 

Fina Pratiwi   0812 9630 0119 

Fahnia     0812 9531 288 

 

http://www.terasmahasiswa.com/



