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Question and Answer
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Apa yang dimaksud dengan
"APRESIASI WIRAUSAHA
MUDA PEMULA
DAN PENGGERAK
WIRAUSAHA BERPRESTASI"

Bagaimana cara mendaftar
kompetisi ini?

pemberian apresiasi dan
penghargaan kepada Wirausaha
Muda Pemula dan Penggerak
Wirausaha Berprestasi yang telah
bekerja keras merintis kegiatan
kewirausahaan serta menciptakan
lingkungan wirausaha dan
memotivasi pemuda untuk
berwirausaha

a. Melakukan registrasi dengan mengklik
daftar serta mengisikan data terkait pada
website
www.wirausahaberprestasi.kemenpora.go.id
b. Mengaktifasi akun pada email yang telah
didaftarkan lalu Mengisi form data dan
unggah dokumen sesuai yang terdapat pada
website.
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Apa saja persyaratan yang wajib
diketahui calon peserta?

Kategori usaha apa saja yang dapat
mengikuti kompetisi ini?

a. Berusia 16 s.d 30 tahun
b. Usaha berjalan minimal 2 tahun
c. Memenuhi kriteria usaha UMKM
d. Bisnis tidak melanggar peraturan
perundang-undangan
e. Belum pernah mendapatkan
penghargaan sejenis
f. Tidak sedang mengikuti kegiatan
penghargaan sejenis di Kementerian
Pemuda dan Olahraga

Teknopreneur, Religiopreneur,
Sociopreneur, Industri Kreatif dan
Penggerak Wirausaha
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Apakah yang dimaksud dengan Penggerak
Wirausaha Berprestasi?
Merupakan sosok pembina wirausaha, yang memiliki
dedikasi untuk memacu gerakan pengembangan
kewirauasahaan pemuda baik dapat berbentuk
perorangan ataupun Lembaga yang berkiprah pada
kewirausahaan

Bolehkah bagi peserta yang sudah pernah
ikut pada tahun sebelumnya turut
mendaftar lagi?
Diutamakan kepada calon peserta yang belum pernah
mengikuti kompetisi ini sampai dengan tahap
final/penjurian

Kapan kegiatan ini berlangsung?
Pendaftaran dimulai pada Juli-September, sedangkan
penjurian dimulai pada September s.d Oktober

Seleksi apa saja yang akan ditemui oleh
peserta?
a. Seleksi administrasi
b. Verifikasi lapangan
c. Tahap final
Presentasi dan wawancara dengan dewan juri
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Apakah kompetisi ini tidak dipungut
biaya?
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Apakah ada narahubung aktif?
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Betul. Biaya akan ditanggung 100% oleh
Kementerian Pemuda dan Olahraga

Ada. Dapat menghubungi 082110340079
(SMS/Whatsapp only)

Dokumen apa saja yang perlu disiapkan?
KTP, NPWP, no rek foto2 usaha
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Apasaja indikator penilaian pada kompetisi
ini? a.Motivasi
b.Karakter berwirausaha
c.Keterampilan berwirausaha
d.Profil usaha
Saya sudah melakukan submit data dan
dokumen apakah bisa diedit lagi?
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Data yang sudah disubmit pada system tidak
dapat diubah lagi. Jadi, Youpreneurs perlu
memeriksa dan memastikan data, informasi
dan dokumen yang disubmit sudah benar.

Apakah program ini sama dengan bantuan
modal bagi wmp?
Beda, program ini adalah kompetisi bisnis antar
wirausaha yang memiliki bisnis yang berkembang.

Saya sudah punya akun apakah perlu
melakukan registrasi lagi?
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Bagi youpreneurs yang pernah memiliki akun
silahkan melakukan submit aplikasi yang baru
dengan login melalui websitenya.

Apakah aplikan bisa medaftar pada lebih
dari satu kategori lomba?
Tidak, setiap peserta hanya akan dapat memilih satu
jenis kategori usaha saja.
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