
 

 

 

Sosialisasi Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia Tahun 

2019 

Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Medan Area mengadakan kegiatan seminar 

Sosialisasi Kompetisi Bisnis Mahasiswa Tahun 2019 pada hari Sabtu 23 Maret 2019 di 

Convention Hall Kampus I Universitas Medan Area. 

Kegiatan seminar tersebut dihadiri dan sebagai pembuka acara oleh Rektor Universitas Medan 

Area Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc, Kepala Pusat Karir dan Kewirausahaan Ahmad 

Prayudi, SE, MM, dan sebagai Ketua EG CD UMA, Kak Djojo sebagai Mentor KBMI 2018, 

Mina Riang Hia sebagai Fasilitator KBMI 2019 DIKTI dan juga Pemenang KBMI Tahun 2018, 

Delegasi dari BPJS, Mahasiswa/i Universitas Medan Area dan Mahasiswa lain dari luar 

Universitas yang hadir dari Stikes Mitra Husada. 

 



 

 

Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) bertujuan untuk menumbuhkan karakter 

bisnis, membangun keterampilan wirausaha, dan menumbuhkembangkan wirausaha baru. 

KBMI dinilai telah memberikan dampak positif pada mahasiswa untuk mendorong mahasiswa 

berwirausaha, termasuk model pengembangan usaha yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Rektor UMA Prof. Dadan Ramdan mengatakan "Seminar sangat penting, ini adalah kompetisi 

untuk meraih juara pada kegiatan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2019 

dan saya sangat bangga sekali ada juga dari Perguruan Tinggi lain yang ikut pada acara ini dari 

Stikes Mitra Husada" ucap rektor. 

 

"Saya berharap mahasiwa/i Universitas Medan Area bisa ikut agar menjadi pembisnis-

pembisnis yang tangguh, UMA memiliki 3 visi yang menghasilkan lulusan yang inovatif, 

berkepribadian dan mandiri kemudian menghasilkan lulusan yang punya kreativitas yang 

tinggi itu termasuk di kepribadian dan inovasi nya didasari dengan tanggung jawab dan 

hasilnya juga menjadi insan-insan yang mandiri dalam segala hal" lanjut rektor. 

Dilanjutkan dengan Kepala PKK UMA "Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) 

sangatlah penting adanya sebuah proses kemudian sebuah hasil dan ada perjuangan yang 

dimana membangun sebuah usaha yang betul-betul dijalankan bukan hanya sekedar 

membangun usaha biasa tpi harus dengan usaha yang harus bener-bener kita jalankan" ucap 

ahmad prayudi 



 

 

 

"Siapa-siapa saja yang ikut KBMI? Boleh orang yang mulai berusaha atau belom punya bisnis 

kepingin  mempunya bisni, kemudian boleh juga yang sudah punya bisnis ingin 

mengembangkan bisnisnya" lanjutan 

Selanjutnya dilanjutkan kak Djojo memaparkan bagaimana pengalaman sebagai mentor 

daripada KBMI 2018 dan berjalan dengan lancar sekaligus memberikan tips-tips dalam 

menjalankan KBMI 2019 yang akan datang. 

 


