PMW UGM 2011, Targetkan Jaring 30 Mahasiswa
Saturday, 09 April 2011 WIB, Oleh: Ika

Tahun ini UGM kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan program mahasiswa wirausaha
(PMW) 2011. PMW merupakan salah satu program dari Dikti yang ditujukan untuk menciptakan
mahasiswa berjiwa wirausaha sekaligus memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha.
â€œKali ini UGM memperoleh dana sebesar 600 juta rupiah untuk pelaksanaan program PMW. Dan
kita mentargetkan sekitar 30 mahasiswa yang bisa terjaring masuk dalamprogram ini,â€ kata
Ketua Program Mahasiswa Wirausaha UGM, Ibnu Wahid F A., S.TP., M.T., kepada wartawan usai
acara sosialisasi PMW 2011, di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Sabtu (9/4).
Dikatakan Ibnu, keikutsertaan UGM merupakan kali ketiga dalam PMW sejak tahun 2009 lalu. Pada
2009 UGM mendapat dana sebesar 2 Miliyar rupiah yang didistribusikan dalam bentuk modal kerja
kepada 56 kelompok usaha. Selanjutnya pada 2010 mendapatkan dana sebesar 1,5 Miliyar rupiah
yang disalurkan kepada 48 kelompok usaha.
Ibnu menyampaikan pola seleksi PMW pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. â€œKali ini
terdapat empat tahapan yang harus dilalui yaitu seleksi dalam bentuk kuesioner soft skills, disseleksi, seleksi bootcamp, dan terakhir seleksi business plan,â€ ungkapnya.
Pola tahapan kegiatan PMW UGM 2011, disampaikan Ibnu, diawali dengan seleksi bagi mahasiswa
yang benar-benar berminat untuk berwirausaha. Tahap selanjutnya dengan melakukan workshop
dengan metode bootcamp. Metode ini ditujukan untuk membangun visi berwirausaha, mindset,
keberanian pengambilan resiko dan motivasi. â€œPeserta dibekali kemampuan berwirausaha yang
visioner dalam manajerial usaha dan mampu mengelola bisnis secara positif,â€ paparnya.
Pola berikutnya berupa pemagangan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses bisnis yang
sebenarnya. Dalam pelaksanaanya dengan kemitraan bersama perusahaan akan berkolaborasi
dengan Co-Op berbagai perusahaan BUMN. Lalu melakukan pendampingan dan pengembangan
usaha oleh dosen bersertifikat coach bisnis secara berkesinambungan, terukur, dan sistematis.
â€œDan terakhir melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan usaha serta
peningkatan jejaring sebagai upaya pengembangan bisnis lebih lanjut,â€ urai Ibnu.
Kegiatan PMW 2011 dibuka mulai 9-12 April 2011 diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana
yang telah menyelesaikan kuliah 4 semester/ minimal menempuh 80 sks. Dan mahasiswa program
diploma yang telah meneylesaikan kuliah semester 3/ minimal telah menempuh 60 sks. Batas akhir
pengembalian formulir pada tanggal 13 April 2011. Adapun peserta yang dinyatakan lolos pada
tahap pertama akan diumumkan pada 19 April 2011. (Humas UGM/Ika)
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