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“Suatu negara 
akan sejahtera 
apabila paling 
sedikit 2% dari 
penduduknya 

adalah 
wirausahawan” 

David McClelland 
(Sosiolog) 



Angkanya Semakin   Berkembang 

2007 :  

0.18% 

2009 :  
0.24% 

2013 :  

1.65% 

Pertumbuhan sektor 

kewirausahaan di Indonesia 

 Jumlah wirausahawan di Indonesia baru 

mencapai 

Dari Total Jumlah Penduduk 

1,65% 



Berbagai bentuk program pembinaan & bantuan promosi diberikan kepada  
para wirausahawan muda baru yang mengikuti Program WMM  

Etika Bisnis : 

Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan 

entrepreneur muda yang sukses dan memiliki etika bisnis yang baik 

 
Pelatihan Waralaba : 
Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan tujuan memberikan 
pengetahuan tentang strategi bisinis dan manajemen usaha waralaba 

Pelatihan “Negotiation & Presentation Skills” : 

Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan tujuan menguasai teknik-

teknik presentasi dan negosiasi dalam berbisnis.  
 

Pelatihan “Managing & Brand Customer Experience” : 
Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan tujuan memahami pentingnya 
membangun brand dan menjaga hubungan bisnis yang berkualitas 

Business Coaching : 
Bentuk pembinaan secara yang dilakukan dengan tujuan memberikan 
pemahaman tentang pentingnya perencanaan dan proses monitoring 
dalam kewirausahaan. 

Regional Entrepreneurship Summit : 
Mengembangkan potensi bisnis dan menambah wawasan tentang dunia 
entrepreneur skala regional 



Coaching oleh Bill Reichert - Garage Venture dari USA 



Pembinaan Financial Planning & Sosialisasi Pembiayaan 



Public Speaking Workshop oleh Charles Bonar Sirait 



Pelatihan 6 Steps to build a succesfull business 



GEPI Regional Entrepreneurship Summit di Bali 





2007 

•Workshop & Awarding 

•Kompetisi Business Plan  

2008 

•Workshop Modul 
Kewirausahaan 

•Business Coaching 

 

 
•National Lecturer Series  

•Mandiri Young  
Technopreneur 

 

 

2012 

 

•Mandiri Bersama 
Mandiri  Challenge 

•WMM Goes to 
Pesantren 

Inovasi 
WMM 

•Pelatihan 

•Pendampingan 

2009 

•Penyusunan modul 
kewirausahaan 

2011 

2010 

  2013 

 

•WMM Forum 

    2014 

 

•Mandiri Inkubator 



HENDY SETIONO 
( KEBAB TURKI BABARAFI ) 
 

Hendy Setiono adalah pengusaha muda asal 

Surabaya yang menjadi pemenang WMM 2007 

dalam kategori Boga. Dia adalah owner dari 

Kebab Turki Babarafi, saat ini Babarafi sudah 

berkembang secara Internasional seperti 

Malaysia, Singapore dan negara lainnya. 

 

Kepiawaian Hendy dalam berwirausaha telah 

banyak diakui dengan memenangkan berbagai 

penghargaan wirausaha dan di tahun 2006, 

majalah Tempo menunjuk Hendy sebagai salah 

satu tokoh yang mengubah Indonesia dan 

dinobatkan sebagai Asia’s Entrepreneur Under 

25 oleh majalah Business Week 

Case Study 
 



Case Study 
 

ELANG GUMILANG 
     ( ELANG GROUP ) 
 

Pengusaha muda dari Bogor ini merupakan salah satu 

pemenang dari WMM tahun 2007. Elang Group dimulai 

dari pembangunan rumah berukuran 22 meter persegi 

yang laku dijual dengan harga 25 jutaan.  

 

Saat ini Elang Group telah membangun rumah lebih dari 

2000 unit dan telah dipasarkan. Dan dalam waktu setahun 

nilai investasi unit ini naik menjadi 5 kali lipat. Saat ini 

omset yang didapatkan bisa mencapai puluhan hingga 

ratusan miliar per tahunnya. 



Deskripsi Penjelasan 

1. Memberikan apresiasi bagi generasi muda, khususnya 

mahasiswa dan alumni Perguruan Tinggi yang telah 

berani berwirausaha.  

2. Mencari bibit pengusaha muda yang dapat menjadi 

contoh dan turut berperan dalam pengembangan 

kewirausahaan di Indonesia. 

3. Memberikan penghargaan sesuai dengan bidang usaha 

yang dijalankan oleh wirausahawan muda.  

1. Kategori mahasiswa program diploma dan sarjana yang 

diikuti oleh Mahasiswa Diploma dan Sarjana dengan usia 

maksimum 28 tahun 

2. Kategori alumni dan mahasiswa program pascasarjana 

yang dikuti oleh Alumni dan mahasiswa pascasarjana 

dengan usia maksimum 35 tahun 

KATEGORI 



Deskripsi Penjelasan 

1. Wirausaha Industri, Perdagangan & Jasa 

 Usaha yang menghasilkan produk manufaktur, 

pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, 

pertambangan, pengembang properti, perhutanan, 

tekstil serta usaha yang memberikan nilai tambah 

tanpa memproduksi barang antara lain toko, ritel, 

keagenan, distributor, konsultan, transportasi, 

perawatan kesehatan, pendidikan, penerbitan dan 

percetakan, laundry, travel biro, Event Organizer. 

2. Wirausaha Boga 

 Industri pengolah makanan dan minuman, restoran, 

pemilik merk franchise makanan atau minuman, dan 

catering. 

3. Wirausaha Kreatif 

 Periklanan; Arsitektur; Pasar Barang  Seni; Kerajinan; 

Desain; Fesyen; Video, Film dan Fotografi; Permainan 

Interaktif; Musik; Seni Pertunjukan; Penerbitan dan 

Percetakan; Televisi dan Radio;  

 

BIDANG 
USAHA 



Deskripsi Penjelasan 

METODE 
PENILAIAN 

ASPEK 
PENILAIAN 

1.   Penilaian Administratif 

2.   Survei Pertama 

3.   Survei Kedua & Ranking 

4.   Penjurian Wilayah (10 titik pelaksanaan) 

5.   Penjurian Final (Tingkat Nasional) 

1. Aspek Kewirausahaan  : bobot 40% (daya jual, inovasi, 

original ide, tahan banting, potensi tumbuh dan 

berkembang, kepemimpinan) 

2. Aspek Pengelolaan Bisnis  : bobot 30% (manajemen bisnis, 

tertib administrasi) 

3. Aspek Sosial : bobot 20% (membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitarnya) 

4. Aspek Personality : bobot 10% (kepribadian) 



Deskripsi Penjelasan 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Memiliki usaha yang telah dijalankan minimal 1 tahun 

3. Lokasi usaha di Indonesia 

1. Setiap bidang usaha akan dipilih 2 (dua) orang 

pemenang untuk masing – masing kategori yaitu 

pemenang pertama dan pemenang kedua 

2. Pemenang pertama akan mendapatkan hadiah 

berupa uang pembinaan sebesar Rp 50.000.000,-, 

piala WMM dan sertifikat sedangkan  

3. Pemenang kedua akan mendapatkan hadiah 

berupa uang pembinaan sebesar Rp 40.000.000,-, 

piala WMM dan sertifikat  

K R I T E R I A 

H A D I A H 





Punya  
Manfaat 

Mengembangkan 

teknologi baru yang 

tepat guna dan 

bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa 

Indonesia 

Implementasi inovasi 

teknologi tersebut dapat 

memberikan dampak sosial 

dan mengakselerasi 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat 

Membutuhkan modal 

untuk melakukan 

implementasi inovasi 

teknologi tersebut 

Memiliki inovasi teknologi 

tepat guna yang telah siap 

diimplementasikan secara 

massal serta berpotensi 

dikembangkan menjadi 

industri berbasis inovasi 

teknologi 

Butuh  
Modal 

Punya 
Potensi 

Kriteria Pemenang 

(Bank Mandiri telah 

menetapkan beberapa kriteria 

bagi peserta yang berhak 

menjadi pemenang) 

Tujuan 

 Digital 
 Non-Digital 

Kategori 

Jumlah peserta workshop MYT tahun 

2012 meningkat dari tahun 2011, 

yaitu dari 400 orang menjadi  

750 orang. 

Program Mandiri Young Technopreneur (MYT) merupakan breakthrough  
implementasi PKBL Bank Mandiri pada tahun 2011 di bidang kewirausahaan 

Jumlah peserta penghargaan MYT 

juga mengalami peningkatan, yaitu 

dari 617 orang (2011) menjadi 1.292 

orang (2012) 



1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia 

2. Usia pada saat pendaftaran maksimum 40 tahun. 

3. Peserta boleh perorangan, tim atau perusahaan memiliki 

usulan teknologi tepat guna yang diajukan bersifat orisinal 

atau belum pernah mendapatkan penghargaan dari institusi 

manapun. 

4. Memiliki inovasi teknologi tepat guna yang dapat 

diimplementasikan secara massal. 

5. Implementasi inovasi teknologi tersebut dapat memberikan 

dampak sosial dan mengakselerasi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan berpotensi dikembangkan 

menjadi industri berbasis inovasi teknologi 

1. Memberikan apresiasi bagi teknopreneur muda  yang telah 

menciptakan teknologi tepat guna untuk kepentingan masyarakat.  

2. Mencari bibit teknopreneur muda yang dapat menjadi contoh dan 

turut berperan dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia. 

3. Mendorong generasi muda untuk terus menciptakan karya-karya 

teknologi terbaru untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Deskripsi Penjelasan 

K R I T E R I A 



1.   Screening inovasi teknologi 

2.   Penjurian proposal administratif 

3.   Validasi 

4.   Penjurian final (presentasi langsung) 

1. Aspek Sosial : bobot 30% (dampak sosial yang 

dihasilkan dari pemanfaatan inovasi teknologi tersebut 

secara kualitatif dan kuantitatif) 

2. Aspek Inovasi : bobot 30%  (originalitas dan kualitas 

inovasi, termasuk status kesiapannya sebagai sebuah 

produk teknologi) 

3. Aspek Bisnis  : bobot 30% (potensi inovasi teknologi 

tersebut untuk dikembangkan menjadi sebuah bisnis 

teknologi) 

4. Aspek Implementasi : bobot 10% (potensi untuk  

dikembangkan) 

Deskripsi Penjelasan 

METODE 
PENILAIAN 

ASPEK 
PENILAIAN 



Deskripsi Penjelasan 

BIDANG 
USAHA 

1. Teknologi Digital 

Inovasi teknologi di bidang  teknologi elektronika dan 

robotic serta  teknologi turunannya serta Inovasi 

teknologi di bidang  teknologi informasi dan 

komunikasi beserta turunannya 

 

2. Non Teknologi Digital 

Inovasi teknologi di bidang energi baru dan terbarukan, 

pengolahan energi, energi efisiensi dan teknologi 

pendukungnya serta bidang pengolahan air bersih atau 

air minum, distribusi air dan teknologi turunannya 

serta Inovasi teknologi di bidang pertanian, 

peternakan, perikanan dan pengolahan pangan. 

 



NURANA INDAH PARAMITHA 
T-FILES 
 

Tim dari Bandung ini merupakan mahasiswa ITB 

yang berhasil mengembangkan pembangkit listrik 

bernilai jutaan dollar melalui marine current turbin 

yaitu pembangkit menggunakan arus laut.  

 

Kini turbin T-Files sudah terpasang di beberapa pulau 

seperti Bali, Lombok, dan pulau-pulau pribadi di 

Indonesia. Rencanaya turbin juga akan dipasang di 

bawah jembatan Suramadu. Bahkan T-Files saat ini 

telah menandatangani kontrak dengan PLN untuk 1 

megawatt dan listrik yang dihasilkan di jual senilai Rp 

13-15 sen dan setara dengan harga biogas. 

Case Study 
 





“ 
“ Social Entrepreneurship has been proven time 

and again to be the one of the most important 

ways to get people out of poverty and to solve 

social problem. 

(Muhammad Yunus, socio entrepreneur & founder of Grameen Bank) 



1. Membantu merealisasikan ide kewirausahaan sosial 

di kalangan anak muda; 

2. Memberikan penghargaan pada individu / komunitas 

yang telah berjasa mengembangkan kewirausahaan 

sosial; 

3. Membantu social enterprise yang telah ada untuk 

meningkatkan kapasitasnya; 

4. Mengumpulkan database social enterprise yang 

berpotensi menjadi mitra dalam “Mandiri bersama 

Mandiri”. 

• Industri Kreatif 

 Pemberdayaan masyarakat di bidang industri kreatif yang 

menciptakan kemandirian dengan mempertimbangkan 

potensi lokal yang tersedia secara holistik (skill, modal, dan 

pasar); 

• Pariwisata 

 Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang pariwisata 

maupun jasa pengembangan pariwisata yang berbasis 

komunitas (community based tourism) yang menciptakan 

kemandirian dengan mempertimbangkan potensi lokal yang 

tersedia secara holistik (skill, modal, dan pasar); 

  

Deskripsi Penjelasan 

BIDANG 
USAHA 

Industri Kreatif & Pariwisata 
 



Kewirausahaan Sosial untuk Indonesia Mandiri  

  

•Pertanian 

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, 

perkebunan, perikanan yang menciptakan kemandirian 

dengan mempertimbangkan potensi lokal yang tersedia 

secara holistik (skill, modal, dan pasar); 

•Kelautan 

Pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan yang 

menciptakan kemandirian dengan mempertimbangkan 

potensi lokal yang tersedia secara holistik (skill, modal, dan 

pasar); 

Deskripsi Penjelasan 

BIDANG 
USAHA 

Pertanian & Kelautan 



1. Berusia 21-45 tahun, anggota tim yang sudah terdaftar 

tidak dapat digantikan; 

2. Setiap tim minimum 3 orang. Ketiga personel merupakan 

anggota organisasi/komunitas social enterprise tersebut; 

3. Seluruh personel merupakan anggota organisasi/ 

komunitas social enterprise tersebut;  

4. Warga Negara Indonesia (WNI);  

5. Peserta sudah menjalankan bisnis sosial yang telah 

bergulir dalam waktu sekurang- kurangnya 1 tahun; 

6. Rencana pengembangan bisnis yang dilombakan harus 

sudah dapat diimplementasikan selambat-lambatnya 

setahun sejak lomba ini; 

7. Calon peserta yang pernah menang dalam kompetisi lain, 

diperbolehkan  mengikuti  lomba,  dengan syarat  tidak  

sedang  mengajukan  project atau  rencana 

pengembangan yang sama dengan lomba sebelumnya 

(dibuktikan dengan verifikasi)  

8. Mengisi form data umum serta bisnis plan pengembangan 

bisnis sosialnya 

9. Bisnis plan merupakan ide original dan bukan bentuk 

plagiarisme; 

Deskripsi Penjelasan 

K R I T E R I A 



 Sentra Taruna Pemuda Mandiri, mereka 

memajukan potensi alam setempat di Gunung 

Kidul dengan menyediakan jasa wisata treking, 

homestay, dan pengalaman hidup di desa 

berbasis komunitas. Dengan project capital 

yang didapat mereka membangun Nglanggeran 

Mart untuk memasarkan oleh-oleh khas 

setempat.  



Kraviti membina para penghuni LAPAS wanita 

Sukamiskin untuk memanfaatkan perca batik 

menjadi berbagai produk kreatif. Dengan 

mengikuti MBM Challenge, Kraviti berhasil 

meningkatkan penjualan, jumlah binaan & 

pendapatannya, serta menperluas akses pasar 

melalui pameran lokal dan internasional 



Juara 2 kategori Pertanian yaitu Pasar Sehat 
Genteng, memfasilitasi penduduk setempat 
untuk berwirausaha dengan menawarkan 
harga sewa kios yang sangat terjangkau 
sehingga selain menjadikan warga menjadi 
entrepreneur, mereka pun menjembatani 
kebutuhan warga sekitar. Dengan project 
capital, mereka membangun lumbung 
komoditas pertanian dan lembaga keuangan 
mikro 
 
 

LELAKI (Lele Lahan Kering) di Nglipar Gunung 

Kidul memberdayakan puluhan warga untuk 

beternak lele di lahan kering. Tidak hanya 

pembibitan, budidaya, dan panen, mereka juga 

mengembangkan produk-produk hilir dari LELE. 

Dengan project capital mereka membangun pabrik 

pakan sendiri, meningkatkan jumlah plasma 

binaan serta mendirikan koperasi peternak LELE 

 

 



Pendaftaran  : Akhir Juli - 31Oktober 2014 

Roadshow/Sosialisasi :  18 Juli – 17 Oktober 2014 

 
Penjurian Tahap I /berkas : November 2014 

 

Survey Lokasi : Des 2014 –  Jan 2015 

 
Socent Camp : Februari 2015 

 

Pendampingan : 09, 11 Maret 2015 

 
Penjurian Tahap II (Final) : 10 Maret 2015 

 

Awarding : 12 Maret 2015 

Tahapan 
Kegiatan 



Alur 
Kegiatan 

Roadshow &  
Pendaftaran 

Penjurian Tahap 1 
( Berkas ) 

Socent Camp & 
Monitoring 

Final 

Sosialisasi Lomba 
 

30 Tim Terbaik 
 

16 Finalis 
 

Pendampingan 
 

Presentasi Final 
 

Awarding 
 

Survey/Observasi  (Lokasi Tim) 
 



1. Impact dan benefit : bobot 30% (Potensi manfaat 

ekonomi , sosial, lingkungan dll, yang dihasilkan dari 

pengembangan aktivitas kewirausahaan sosial yang 

sudah berjalan)  

2. Potensi untuk berkembang dan replikasi : bobot 20% 

(Bisnis model yang simpel dan jelas yang 

memungkinkan replikasi model di daerah lain). 

3. Kelembagaan : bobot 10% (Bagaimana social 

enterprise beroperasi selama ini, tim yang ada, 

kapabilitas untuk menjalankan rencana 

pengembangan). 

4. Pengembangan produk atau layanan : bobot 20% 

(Inovasi atau kemampuan mengembangkan produk 

atau layanan dalam upaya mengembangkan social 

enterprise). 

5. Testimoni dari pihak ketiga : bobot 10% (Peran social 

enterprise dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, ditinjau dari pendapat pihak ketiga (bisa 

dari testimoni atau observasi) 

6. Inovasi : bobot 10% (Originalitas, keunikan, jangkauan 

terhadap berbagai potensi yang belum dikembangkan)  

Deskripsi Penjelasan 

ASPEK 
PENILAIAN 



Program Kewirausahaan Mandiri 

Nama Program Wirausaha Muda Mandiri 
Mandiri Young 

Technopreneur 
Wirausaha Sosial Mandiri 

Kriteria pembeda Peserta adalah mahasiswa 

max 28 Tahun, dan Alumni 

max 35 Tahun 

Peserta dapat perseorangan, 

tim atau perusahaan max 40 

Tahun. 

Peserta adalah tim minimum 3 

orang dengan usia 21-45 

Tahun 

Bjidang Usaha Industri, Perdagangan dan 

Jasa 

Teknologi Digital Kreatif & Pariwisata 

Boga Non Teknologi Digital Pertanian & Kelautan 

Kreatif 

Hadiah Pemenang 1 : Uang sebesar 

Rp. 50.000.000,- 

Pemenang 1 : Uang sebesar 

Rp. 50.000.000,- dan project 

capital Rp. 500.000.000,- 

Pemenang 1 : Uang sebesar 

Rp. 50.000.000,- dan project 

capital Rp. 250.000.000,- 

Pemenang 2 : Uang sebesar 

Rp. 40.000.000,- 

Pemenang 2 : Uang sebesar 

Rp. 40.000.000 

Pemenang 2 : Uang sebesar 

Rp. 40.000.000,- dan project 

capital Rp. 200.000.000,- 

Batas akhir pendaftaran 
Oktober 2014 Oktober 2014 Oktober 2014 



Forum 
Wirausaha 
Mandiri 



Forum Wirausaha Mandiri didirikan untuk menaungi wirausaha muda Indonesia dari 

WMM, MYT dan MBM baik dari finalis wilayah, finalis dan pemenang nasional dari tahun 

2007 sd yang akan datang. Adapun tujuan didirikan forum ini untuk meningkatkan 

jaringan antar anggota dan menaikan skala bisnis anggota di dalamnya bersama-sama. 



Bentuk 
Kegiatan 

Learning 
Event 

Workshop 

Access 
Support 

Mentoring 



Program 
Rekomendasi 

Oleh Alumni &  
PIC Kampus 







Paket Perjalanan ke Korea untuk Alumni WMM, MYT , WSM 

dan PIC Kampus 



Merekomendasikan 

sebanyak mungkin 

pendaftar WMM, MYT dan 

WSM 2014 melalui website 

pendaftaran 

Memastikan pendaftar 

telah submit dan upload 

dokumen pendaftaran serta 

mencantumkan nama 

pemberi rekomendasi 

Panitia akan memilih 10 

Alumni dan 13 PIC kampus 

dengan rekomendasi 

terbanyak untuk 

memenangkan tour. 

Mekanisme program rekomendasi alumni dan PIC kampus 



 

 
 

www.wirausahamandiri.co.id 

@wrausahamandiri www.facebook.com/wirausahamudamandiri 

Pendaftaran dan registrasi : 

wirausahamudamandiri 



Thank   You 


