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KEGIATAN
     KCMI atau Kompetisi Café Mahasiswa Indonesia merupakan ajang
kompetisi yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa Indonesia yang memiliki
usaha dibidang café. Kompetisi ini diselenggarakan sebagai salah satu
perlombaan dalam rangkaian acara tahunan KMI EXPO XII 2021. Kompetisi ini
bertemakan “Rise and Be Greater” yang bertujuan sebagai wadah untuk
berkompetisi, mengetahui perkembangan inovasi wirausaha mahasiswa
dalam bidang usaha café, menambah wawasan, menyediakan tempat untuk
promosi,dan wadah untuk menambah relasi. 
     Dalam kegiatan kompetisi ini terdapat tiga kegiatan utama yakni
pertama adalah bazar, dimana masing-masing peserta akan diberikan
fasilitas oleh panitia berupa stand. Stand ini digunakan peserta sebagai
tempat untuk memamerkan sekaligus mepromosikan produk cafenya.
Kegiatan kedua adalah kompetisi dimana masing-masing peserta akan
diberi waktu untuk menampilkan olahan kopi terbaik mereka sebagai dasar
penilaian pada kompetisi ini. Penilaian ini akan dinilai langsung oleh Juri
yang ahli dibidangnya dengan menilai tiga kriteria yaitu kopi based (non
milk), kopi milk based, dan inovasi kopi. Masing-masing kriteria akan diambil
lima pemenang terbaik dari total keseluruhan peserta. Kegiatan ketiga
adalah Workshop yang membahas mengenai pemilihan biji kopi dan
pengolahan kopi yang berkualitas yang akan diisi langsung oleh pemateri
yang berpengalaman, sehingga dalam kompetisi ini tidak hanya sebagai
wadah mahasiswa wirausaha bidang café untuk berkompetisi saja
melainkan juga sebagai wadah untuk mengembangkan ilmu
pengetahuannya untuk bekal dalam mengembangkan usahanya menjadi
lebih besar dan bangkit sesuai dengan tema yang diusung dalam kompetisi
ini.

 

DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI
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KEGIATAN

3

KEGIATAN

Menjadi ajang kompetisi bagi para mahasiswa yang terjun dalam usaha
café.
Mengetahui perkembangan inovasi wirausaha mahasiswa khususnya
dalam bidang usaha café.
Menambah wawasan bagi para peserta mengenai café yang adaptif di
era pandemi.
Menyediakan tempat untuk promosi dalam kompetisi di era pandemi
Covid- 19.

Pelaksanaan Kompetisi Café pada acara KMI EXPO XII 2021 di Universitas
Brawijaya bertujuan untuk :

1.

2.

3.

4.

 Seluruh mahasiswa Indonesia yang terdaftar pada PDDikti dan
memiliki usaha di bidang cafe atau bekerja sebagai Barista di

sebuah Cafe

TUJUANTUJUANTUJUAN

SASARANSASARANSASARAN
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     Belakangan ini Indonesia dinilai mulai pulih dari kondisi pandemic Covid-
19 yang ditandai dengan penurunan level PPKM diberbagai daerah. Banyak
toko, swalayan, mall, kedai dan lain sebagainya yang sebelumnya tutup
karena aturan pemerintah sebagai langkah mengurangi penyebaran virus
sudah mulai kembali beroprasi untuk berjualan. Hal ini merupakan
kesempatan bagi para pengusaha khususnya mahasiwa wirausaha untuk
bangkit kembali. Mahasiswa wirausaha sebagai generasi muda memiliki
peran penting dalam menyiapkan diri belajar dan berlatih dalam
mengembangkan karakter kewirausahaan. Sehingga dalam kondisi apapun
seorang mahasiswa dituntut harus tajam dan tanggap dalam melihat
perubahan untuk menjadi sebuah peluang. Saat ini mahasiswa banyak yang
mendirikan café karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat
terutama generasi muda yang mengarah pada work life balance. Banyak
dari mereka lebih memilih café sebagai working spaces untuk mengerjakan
tugas, berbincang dengan teman, mencari fasilitas penunjang, atau hanya
sekedar menyejukkan pikiran. Hal tersebut merupakan suatu peluang bagi
para pengusaha khususnya mahasiswa wirausaha yang bergerak pada
bidang café untuk memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu kami
panitia KMI EXPO XII 2021 mengajak mahasiswa yang memiliki usaha café
untuk mengikuti Kompetisi Café Mahasiswa Indonesia (KCMI) dimana
mahasiswa dapat berkompetisi sekaligus mendapatkan ilmu. Kompetisi ini
mengusung tema “Rise and Be Greater” yang diharapkan melalui kompetisi
ini peserta mahasiswa wirausaha dapat bangkit dari keterpurukan akibat
pandemi dan dapat melangkah menuju lebih besar lagi.
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  ““Rise and Be GreaterRise and Be Greater””

TEMATEMATEMA
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PESERTA

5

01

02

03

06

05

Peserta merupakan
mahasiswa aktif yang
terdaftar di PDDikti dan
memiliki usaha berupa cafe
atau bekerja sebagai barista
di sebuah cafe 07

08

09

11

10

Café yang diperbolehkan
untuk mengikuti Kompetisi
Café Mahasiswa Indonesia
merupakan café milik pribadi
(bukan café franchise)

Peserta wajib menyertakan
KTM

Setiap peserta diperbolehkan
membawa anggota maksimal
2 orang pada saat
pembukaan stand

Peserta wajib membuat
profil bisnis dalam bentuk
dokumen yang dibuat
semenarik mungkin

Peserta yang mendaftar
akan diseleksi oleh panitia
berdasarkan profil bisnis
yang dilampirkan

Keputusan panitia dan
dewan juri tidak dapat
diganggu gugat

Peserta diwajibkan untuk
bergabung pada grup
whatsapp yang telah dibuat
oleh panitia.

SYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUAN
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Untuk Mahasiswa yang
merupakan owner cafe
wajib menyertakan Bukti
Kepemilikan cafe (surat
perizinan cafe atau surat
pernyataan)

Untuk Mahasiswa yang
merupakan barista cafe
dan ingin mendaftarkan
cafe tempat dia bekerja
wajib melampirkan surat
kerja (surat perjanjian kerja
atau surat pernyataan)
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Pendaftar mengirimkan
dokumen melalui situs
https://kmiexpo2021.ub.ac.id/ 



Scan KTM
Scan Bukti Kepemilikan atau surat kerja
Dokumen profil bisnis melalui link Gdrive

Isi formulir pendaftaran melalui  link https://kmiexpo2021.ub.ac.id/
dengan klik tombol registrasi

 
Setelah itu pilih Kompetisi Cafe Mahasiswa Indonesia dan lengkapi data
secara lengkap serta melampirkan persyaratan seperti :

1.
2.
3.

Setelah semuanya sudah terisi dan sudah melampirkan persyaratan,
pastikan data di isi dengan benar setelah itu peserta dapat
mengumpulkan formulir pendaftaran dengan meng-klik tombol kirim,
dan akan muncul tampilan "pendaftaran berhasil" jika sudah terkirim. 

PENDAFTARAN
ALURALURALUR
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Dapat diakses melaui

https://kmiexpo2021.ub.ac.id/

Pendaftaran
Peserta

19 - 26 Okt 2021

Seleksi Peserta
27 Okt - 1 Nov 2021

Pengumuman
Peserta

5 Nov 2021

Technical Meeting

6 Nov 2021

Pelaksanaan
Bazar

17 - 19 Nov 2021

  Pelaksanaan  
  Penjurian

18 Nov 2021

TIMELINETIMELINETIMELINE

Pelaksanaan
Penjurian dan
Awarding

19 Nov 2021

7 KMI EXPO XII 2021

Seleksi peserta dilakukan

oleh panitia berdasarkan

profil bisnis yang dilampirkan

Pengumuman peserta

yang lolos melalui sosial

media KMI EXPO XII 2021

Terdapat 2 babak penjurian

yaitu : babak semi final,

dan babak final.

Juara akan diambil dari 3

kategori dan masing -

masing terdapat juara 1,2,3

dan juara harapan 1, 2

17 Nov 2021

Pelaksanaan
Workshop
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PROFIL BISNIS
MEKANISME KETENTUANMEKANISME KETENTUANMEKANISME KETENTUAN

KMI EXPO XII 2021

Format penulisan:1.
      > Ukuran kertas A4
      > Margin kanan 4, atas 3,bawah 3, kiri 3
      > Menggunakan Font Times New Roman 12
      > Spasi 1,5

  2.Sistematika isi :
      > Cover berupa logo dan nama cafe
      > Latar belakang cafe
      > Produk unggulan cafe
      > Ciri khas cafe
      > Lampiran (foto)

 3.Dokumen dikumpulkan dalam bentuk PDF atau bisa mengirimkan
dalam bentuk link google drive 
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TATA TERTIBTATA TERTIBTATA TERTIB
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Setiap peserta bebas mendesain stand agar menarik minat dan interaktif
pengunjung dengan syarat tidak boleh menggunakan double tape jenis
apapun yang dapat merusak
Peserta dapat melakukan dekorasi dan pengisian stand mulai hari senin 15
November 2021.
Peserta meninggalkan area stand dalam keadaan bersih setiap hari dan
saat acara berakhir
Peserta bertanggung jawab terhadap keamanan barang masing-masing
salaam acara berlangsung, meskipun panitia menyediakan petugas
keamanan
Peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dibuka setiap harinya
Peserta wajib mengenakan tanda peserta pada saat berada di stand
Peserta dilarang mengadakan kegiatan yang dapat menganggu kegiatan
peserta/acara lain
Seluruh area acara bebas asap rokok, dan berlaku pula bagi seluruh
pengunjung
Panitia berhak memberikan peringatan dan sanksi kepada peserta yang
melanggar ketentuan
Peserta diharapkan mempersiapkan bahan sesuai dengan kebutuhan,
karena panitia tidak menyediakan alat pendingin untuk menyimpan bahan
baku. 
Peserta dilarang merusak fasilitas yang disediakan oleh panitia
Kerusakan fasilitas yang diberikan menjadi tanggung jawab peserta
Barang yang hilang bukan tanggung jawab panitia

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

KMI EXPO XII 20219



TEKNISTEKNISTEKNIS    
KEGIATAN

Peserta Mengisi Formulir pendaftaran pada website
https://kmiexpo2021.ub.ac.id/ dan mengupload syarat pendaftaran.
Team panitia akan melakukan seleksi pada peserta yang mendaftar
dengan menilai dokumen profil bisnis peserta yang sudah dilampirkan.
Peserta yang dinyatakan lolos akan dihubungi oleh panitia dan akan
membuka Café yang didaftarkannya pada Bazar KMI EXPO XII 2021.
Peserta diperbolehkan untuk menjual menu dari cafénya pada saat bazar
berlangsung.
Peserta yang lolos akan mendapatkan Workshop eksklusif pada hari
pertama.
Peserta yang lolos akan mengikuti penjurian dengan 2 tahap penjurian
untuk masing-masing Kategori.
Peserta akan diberi waktu 10 menit untuk membuat menu yang akan
peserta hidangkan.
Hidangan yang telah dibuat akan dicicipi dan dinilai oleh juri.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PROTOKOLPROTOKOLPROTOKOL    
KESEHATAN

Peserta telah menerima 2 (dua) kali vaksinasi dengan menunjukkan bukti
sertifikat vaksinasi.
Peserta menunjukkan hasil swab antigen (yang masih berlaku) atau
melakukan swab antigen pada hari H-1 di klinik UB bagi yang belum
melakukan swab antigen. (untuk informasi dapat menghubungi CP Inna
Rohmawati : 085697833016 )
Peserta memakai double masker selama kegiatan berlangsung yaitu
masker medis dan masker KN95 beserta faceshield yang disediakan oleh
panitia
Peserta wajib mencuci tangan, memakai antiseptik, dan cek suhu badan.
Menjaga jarak dengan peserta/ pengunjung setidaknya 1,5 meter.

1.

2.

3.

4.
5.

FASILITASFASILITASFASILITAS
PESERTA
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Stand berukuran 3 x 3 M2
Setiap stand memiliki 1 buah meja standart; 2 buah
kursi; dan 1 sumber listrik 
Peserta akan diberikan kartu tanda peserta KCMI
Peserta KCMI akan diberikan QRIS Bank BNI
sebagai alat transaksi non-tunai



PESERTA
JUARAJUARAJUARA

Untuk 3 kriteria juara yaitu : 
kopi based, kopi milk based dan inovasi kopi

Sertifikat + Uang Tunai + Piala

Sertifikat + Uang Tunai + PialaSertifikat + Uang Tunai + Piala

Sertifikat + Uang Tunai + Piala Sertifikat + Uang Tunai + Piala

KOMPET IS I  CAFE  MAHAS ISWA INDONES IA
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SELEKSI
KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN
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PENILAIAN BABAK 
SEMI FINAL

KOMPETISI
KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN

KETERANGAN:
SKOR: 1,2,3,5,6,7 (1 =BURUK, 2=SANGAT KURANG, 3=KURANG, 5=CUKUP, 6=BAIK, 7=SANGAT BAIK)

  Kriteria Coffe BasedKriteria Coffe Based  11..

      2. Kriteria Coffe Milk Based2. Kriteria Coffe Milk Based
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PENILAIAN BABAK 
FINAL

  Coffe BasedCoffe Based11..

KETERANGAN:
SKOR: 1,2,3,5,6,7 (1 =BURUK, 2=SANGAT KURANG, 3=KURANG, 5=CUKUP, 6=BAIK, 7=SANGAT BAIK)

KOMPET IS I  CAFE  MAHAS ISWA INDONES IA
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b. Kriteria Inovasib. Kriteria Inovasi

a. Kriteria Coffe Baseda. Kriteria Coffe Based  



      2. Coffe Milk Based2. Coffe Milk Based

KETERANGAN:
SKOR: 1,2,3,5,6,7 (1 =BURUK, 2=SANGAT KURANG, 3=KURANG, 5=CUKUP, 6=BAIK, 7=SANGAT BAIK)

KOMPET IS I  CAFE  MAHAS ISWA INDONES IA
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b. Kriteria Inovasib. Kriteria Inovasi

a. Kriteria Coffe Milk Baseda. Kriteria Coffe Milk Based



Crisis Center :
087762945605

(Valdy-Registrasi)
081280733862
(Bayu-Acara)

MORE INFORMATION
kmiexpo2021.ub.ac.id

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021


