Petunjuk Pengisian Form pendaftaran Peserta
Komptetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bidang Usaha

: Sosial

Setiap Peserta yang mendaftarakan diri pada program kompetisi WMM 2016 perlu mengisi 4
tahapan formulir pendaftaran sebagai berikut :
No
Tahapan Form
Penjelasan
1

Pendaftaran
Data Pribadi

2

Data Usaha

Berisi biodata peserta program WMM 2016,validasi
identitas, contact person dan domisili usaha

Berisi data terkait usaha/karya inovasi yang
didaftarkan pada kompetisi WMM 2016
3
Security Question Berupa pernyataan peserta terkait kepesertaan
pada kompetisi WMM 2016
4
WM Forum
Berupa pernyataan peserta terkait partisipasi pada
WM Forum dan penggunaan data yang disubmit
pada kompetisi WMM 2016
Petunjuk pengisian untuk masing-masing tahapan form pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Data Pribadi

No
Nama Field
1 Bidang Usaha*

2

Kategori Peserta*

1.
2.
3.
4.
5.

Petunjuk pengisian

Wirausaha Industri, Perdagangan dan Jasa
Wirausaha Boga
Wirausaha Kreatif
Wirausaha Teknologi
Wirausaha Sosial
(pilih salah satu)

IPJ, Boga, Kreatif

Email*
Email Konfirmasi*
Nama Lengkap*
Nomor Identitas*
Jenis Identitas*

8

Upload Identitas

Teknologi
Sosial
Sosial
Digital
Non Digital
Digital Financial
Technology

•
Mahasiswa
Program S1 & •
•
Diploma
• Alumni
&
Mahasiswa Pasca
Sarjana
(pilih salah satu)
Input alamat email yang aktif dan dapat dihubungi
Ulangi Input field no 3 - alamat email yang aktif dan dapat dihubungi
Input nama lengkap peserta sesuai identitas diri yang di upload
Input nomor identitas sesuai dokumen yang di upload
KTP / SIM / Passport
(pilih salah satu sesuai dokumen yang di upload)
Peserta harus mengupload scan copy dokumen identitas (mandatory)
untuk validasi data.
•

3
4
5
6
7

* = mandatory / harus diisi
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1

9

Telah memiliki
NPWP (pribadi /
badan usaha)

10

Nomor NPWP

11

Jenis kelamin *

12

Status Perkawinan

13
14
15

Tempat lahir*
Tanggal lahir*
Alamat pribadi*

16
17
18
19

21
22
23
24

Provinsi*
Kota*
Kode pos
Telepon Pribadi
(HP)*
Telepon rumah /
lainnya
Facebook
Twitter
Instagram
Alamat usaha*

25

Telepon usaha*

26

Perguruan tinggi*

27

Jenjang Pendidikan
yang ditempuh
saat ini*

28

Pendidikan
Terakhir (telah
mendapat ijazah)*

20

29

Fakultas/Jurusan

• Punya
• Belum punya
(pilih salah satu)
Input nomor NPWP Bagi yang sudah punya NPWP
(peserta harus menguplad scan copy kartu NPWP untuk validasi data –
untuk yang sudah punya NPWP)
Laki-laki / Perempuan
(pilih salah satu)
Belum Menikah / Menikah / Pernah Menikah
(pilih salah satu)
Input Kota / kabupaten tempat kelahiran – sesuai dokumen identitas
Input tanggal lahir sesuai – sesuai dokumen identitas
Input alamat domisili saat ini (boleh tidak sesuai dengan dokumen
identitas)
Input provinsi tempat domisili saat ini
Input kota tempat domisili saat ini
Input kode pos
Input nomor telepon pribadi yang dapat dihubungi oleh panitia
Input nomor telepon rumah / lainnya yang dapat dihubungi oleh panitia
Input akun facebook pribadi
Input akun twitter pribadi
Input akun instagram pribadi
•
•

•
•

Sama dengan alamat pribadi
Berbeda dengan alamat pribadi
(Pilih salah satu)
Jika dipilih opsi “berbeda dengan alamat pribadi” peserta perlu mengisi
informasi alamat usaha lebih lanjut sama seperti field no 15 – 18.

Sama dengan telepon pribadi
Berbeda dengan telepon pribadi
(Pilih salah satu)
Jika dipilih opsi “berbeda dengan alamat pribadi” peserta perlu mengisi
informasi telepon usaha lebih lanjut seperti field no 19 – 23.

Dapat diisi nama perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan yang terakhir
ditempuh atau nama perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan yang
sedang di tempuh saat ini.
• Tidak sedang menempuh • D3
(Pilih salah satu)
• S1
jenjang pendidikan formal
• S2
• D1
• S3
• D2
• S1
• D1
(Pilih salah satu)
• S2
• D2
• S3
• D3
Input nama fakultas atau jurusan untuk pendidikan tinggi yang terakhir
ditempuh atau jenjang pendidikan yang ditempuh saat ini
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2

30
31
32

Pernah mendaftar
program
WMM/MYT/WSM*
Tahun pendaftaran
program
WMM/WSM/MYT
Dari mana anda
mengetahui
kompetisi ini :*

Ya / Tidak
(Pilih salah satu)
•
•
•

2007
2008
2009

•
•
•

• Media Digital
• Surat Kabar
• Billboard

2010
2011
2012

2013
2014
2015

•
•
•

• Kampus
• Radio
• Keluarga / teman

Pilih salah satu bila anda
pernah mendaftar
• Lainnya

2. Data usaha
No
Nama Field
1 Nama perusahaan
/ TIM*
2 Judul / nama
bisnis sosial*
3 Kategori
Kelembagaan/Per
usahaan Anda*
4

Verifikasi
pendirian usaha*

5

Legal dokumen &
sertifikat terkait
operasional dan
ijin usaha

6

Tanggal Mulai
Usaha*
Ide awal usaha*
Visi Usaha*
Misi Usaha*
Jelaskan profil
sosial, ekonomi
dan politik
komunitas yang
diberdayakan
dalam usaha sosial
anda*
Deskripsikan
kegiatan usaha
sosial & bisnis
model yang
dijalankan oleh
kelompok/tim*

7
8
9
10

11

Input nama perusahaan / tim

Petunjuk pengisian

(pilih salah satu)

* = mandatory / harus diisi

Input judul / nama bisnis sosial
•
•
•
•
•
•

• Koperasi
• Lainnya

LSM
Asosiasi
Perusahaan
SIUP
TDP
AD/ART

•
•

(pilih salah satu)

Dokumen Formal lainnya
Surat
pernyataan
pendirian
dan
mulai
operasi usaha

(pilih salah satu)
Peserta diminta upload
dokumen yang dipilih
untuk validasi data

• Pengesahan sebagai PKP
• Sertifikat Operasi Perusahaan
• Sertifikat kompetensi / keahlian terkait usaha yang dijalankan
• Lainnya
(bisa pilih >1) Peserta diminta upload dokumen yang dipilih untuk validasi
data
Input tanggal mulai usaha sesuai dokumen yang di upload pada field no.4
Ceritakan Ide Awal tercetusnya usaha sosial anda (Maksimal 350 kata)
Jelaskan visi usaha anda (Maksimal 350 kata)
Jelaskan misi usaha anda (Maksimal 350 kata)
Jelaskan profil sosial, ekonomi dan politik komunitas yang diberdayakan dalam
usaha sosial anda dilenkapi dengan data kuantitatif pendukung, mengapa
anda memutuskan memilih melibatkan komunitas tersebut dalam usaha sosial
anda.
(Maksimal 350 kata)
Deskripsikan kegiatan usaha sosial dan bisnis model yang dijalankan oleh
kelompok/tim Anda
(Maksimal 350 kata)
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12

13

14

15

Masalah sosial apa
yang telah anda
identifikasi sampai
saat ini dan coba
anda pecahkan
melalui
kewirausahaan
sosial yang anda
lakukan?*
Jelaskan rencana
aktifitas dan
pendekatan sosial
yang digunakan
dari awal rencana
bisnis itu
dijalankan sampai
beroperasi?*
Bagaimana
struktur
organisasi/kelemb
agaan untuk
menjalankan
kewirausahaan
sosial anda?
Sebutkan peran
masing-masing
personel agar
usaha sosial
tersebut bisa
berkelanjutan
(sustainable).
Jelaskan pula
pendekatan yang
digunakan untuk
merekrut dan
mengembangkan
SDM pada usaha
sosial anda?*
Jelaskan secara
singkat rencana
pengembangan
kewirausahaan
sosial Anda
(bagaimana
prospek
pengembangan
usaha sosial anda,
deskripsikan
rencana
pengembangan
kegiatan produksi

Masalah sosial apa yang telah anda identifikasi sampai saat ini dan coba anda
pecahkan melalui kewirausahaan sosial yang anda lakukan?
(Maksimal 350 kata)

Jelaskan rencana aktifitas dan pendekatan sosial yang digunakan dari awal
rencana bisnis itu dijalankan sampai beroperasi?*
(Maksimal 350 kata)

Jelaskan secara singkat struktur organisasi dan manajemen SDM perusahaan
anda, meliputi pembagian peran dan sistem monitoring antara tim anda
dengan masyarakat / komunitas yang terlibat dalam usaha sosial anda.
(Maksimal 350 kata)

Jelaskan secara singkat rencana pengembangan kewirausahaan sosial Anda
(bagaimana prospek pengembangan usaha sosial anda, deskripsikan rencana
pengembangan kegiatan produksi atau layanan jasa, deskripsikan inovasi
produk / proses bisnis yang telah dan akan dilakukan untuk mengembangkan
bisnis sosial anda)?
(Maksimal 350 kata)
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16

17

18

19

atau layanan jasa,
deskripsikan
inovasi produk /
proses bisnis yang
telah dan akan
dilakukan untuk
mengembangkan
bisnis sosial
anda)?*
Jelaskan dampak
positif dan negatif
(bila ada) yang
ditimbulkan dari
pengembangan
kewirausahaan
sosial yang anda
lakukan, baik
secara ekonomi,
sosial, lingkungan
maupun
pemberdayaan
masyarakat.
Berikan penjelasan
dalam bentuk
kualitatif dan
kuantitatif?*
Testimoni dari
masyarakat
penerima dampak
positif usaha sosial
atau testimoni
dari stakeholder
dari usaha sosial
yang
bersangkutan.
Sampaikan pula
contact person
individu yang
memberikan
testimony.
Apa motivasi anda
dalam
mengembangkan
kegiatan
kewirausahaan
sosial?*
Jumlah dana yang
dikelola oleh
usaha sosial anda
dalam 1 tahun
terakhir /

Jelaskan dampak positif dan negatif (bila ada) yang ditimbulkan dari
pengembangan kewirausahaan sosial yang anda lakukan, baik secara ekonomi,
sosial, lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat. Berikan penjelasan
dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif?
(Maksimal 350 kata)

Sebutkan tetimoni masyarakat / komunitas yang terlibat dalam bisnis sosial
dan terpapar manfaat dari bisnis sosial yag dijalankan. Sampaikan pula
informasi terkait contact person pihak yang memberikan testimony. Pastikan
panitia dapat menghubungi pihak tersebut pada saat survey lapangan untuk
validasi data.
(Maksimal 350 kata)

Apa motivasi anda dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan sosial?
(Maksimal 350 kata)

•
•
•
•
•

Rp. 0 – Rp. 50 juta
Rp. 50 juta – 250 juta
Rp. 250 juta – Rp. 1 milyar
Rp. 1 milyar – Rp. 2 milyar
> Rp. 2 milyar
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20

21
22

23
24

25
26

pendapatan kotor
per tahun*
Jelaskan rencana
pengembangan
usaha sosial anda
5 tahun kedepan.
Jelaskan pula
langkah-langkah
yang akan anda
tempuh untuk
mencapainya*
Cerita singkat
perjalanan usaha*
Harapan peserta
dalam
membangun
usaha*
Prestasi /
Penghargaan yang
pernah diraih
Mengapa anda
mengikuti
program kompetisi
WMM 2016?*
Rekening Bank
yang dimiliki
Produk Bank
Mandiri yang
pernah digunakan

Jelaskan rencana pengembangan usaha sosial anda 5 tahun kedepan. Jelaskan
pula langkah-langkah yang akan anda tempuh untuk mencapainya
(Maksimal 350 kata)

Ceritakan perjalanan usaha, kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang
dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut.
(Maksimal 350 kata)
Sebutkan harapan yang ingin anda gapai melalui usaha yang dijalankan /
produk yang dikreasikan.
(Maksimal 350 kata)
Sebutkan pencapaian yang pernah diterima terkait bidang kewirausahaan (bila
ada)
Sebutkan alasan anda mengikuti program kompetisi WMM 2016
(maksimal 350 kata)
Input nama bank (tersedia beberapa pilihan)
Input produk bank mandiri yang pernah digunakan (tersedia beberapa pilihan)

3. Security Question
No
Nama Field
1 Usaha yang didaftarkan bukan merupakan usaha yang dilarang atau
bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia

2

3

4

Usaha atau inovasi teknologi yang didaftarkan tidak sedang
didaftarkan pada kompetisi lain (selain yang diadakan oleh Bank
mandiri) di saat yang bersamaan, terhitung dari tanggal 1 Oktober
2016 s/d 1 April 2017
Kedudukan peserta adalah sebagai pemilik bisnis / penemu / inovator,
bukan pemegang ijin franchise (franchisor) atau bukan pegawai yang
ada di level senior manajemen dalam suatu badan usaha
Peserta tidak sedang menerima gugatan hukum atau sedang dalam
proses hukum perdata atau pidana dari pihak manapun yang ditujukan
kepada peserta yang bersangkutan atau usaha yang dimiliki
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* = mandatory / harus diisi

Petunjuk pengisian

•
•

Ya, saya setuju
Tidak,
beberapa
aspek usaha saya
berseberangan
dengan
hukum
negara Indonesia

•
•

Ya, saya setuju
Tidak, saya tidak
setuju

•
•

Ya, saya setuju
Tidak, saya tidak
setuju

•
•

Ya, saya setuju
Tidak, saat ini saya /

6

5

Inovasi / merk dagang brand usaha yang didaftarkan bukan
merupakan bentuk plagiarisme yang melanggar undang-undang

6

Saya menerima termin, kondisi, dan seluruh keputusan panitia
pelaksanaan kegiatan WMM 2016 serta berkomitmen untuk mengikuti
program WMM 2016 secara penuh

7

Dengan ini Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya
berikan dalam formulir pendaftaran ini adalah benar adanya. Apabila
ternyata dikemudian hari terdapat tuntutan / gugatan dari pihak
manapun maka saya bersedia menanggung seluruh akibat atas
tuntutan / gugatan dari manapun tersebut dan membebaskan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. dari segala tuntutan / gugatan serta kerugian
berupa apapun

usaha saya sedang
menjalani
proses
hukum
•
•

•
•

Ya, saya setuju
Tidak, saya tidak
setuju

•
•

Ya, saya setuju
Tidak, saya tidak
setuju

4. WMM Forum

No
Nama Field
1 Apakah anda berminat dan setuju untuk bergabung dalam WMM
Forum?

Petunjuk pengisian
•
•

2

Saya bersedia menerima informasi dan penawaran terkait kegiatan
pengembangan kewirausahaan / promosi usaha yang diselenggarakan
oleh Bank Mandiri atau pihak lain yang bekerjasama dengan Bank
Mandiri?

3

Saya bersedia menerima informasi dan penawaran terkait produk dan
layanan Bank untuk mempermudah operasional bisnis?
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Ya, saya setuju
Tidak, merk dagang
brand usaha yang
saya
daftarkan
merupakan bentuk
plagiarisme

•
•

•
•

Ya,
saya
setuju.
Daftarkan saya di
WMM Forum
Tidak, saya tidak
berminat
Ya, saya setuju
Tidak,
saya
berkeberatan profil /
informasi tersebut di
atas digunakan Bank
Mandiri
untuk
kegiatan
kewirausahaan selain
kompetisi WMM 2016
Ya, saya setuju
Tidak,
saya
berkeberatan
menerima penawaran
produk dan layanan
Bank

7

