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DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI    
KEGIATAN

Peserta Online: 

Peserta Offline:

Kategori stand pameran merupakan wadah unjuk kreatifitas mahasiswa
dalam kegiatan kewirausahaan. Dalam penilaian yang akan dilakukan,
kategori ini menitikberatkan pada kreativitas dan keaktifan mahasiswa
dalam menampilkan stand pameran setiap peserta. Konten setiap stand
pameran akan berisikan produk atau jasa sesuai usaha masing-masing
berdasarkan kategori yang diikuti

     1. Peserta Kategori KBMI yang tidak mengikuti KMI Award 
     2. Seluruh Peserta Kategori UMUM dan Startup Summit

     1. Peserta Kategori KBMI yang tidak mengikuti KMI Award 
     2. Seluruh Peserta Kategori UMUM 

Pameran dan Bazar akan diselenggarakan secara blended (online dan
offline). Kegiatan Pameran dan Bazar online akan menggunakan platform
Virtual Expo dan akan ditayangkan secara langsung dari Universitas
Brawijaya. Kegiatan Pameran dan Bazar offline akan dilaksanakan di
Lapangan Rektorat Universitas Brawijaya. 
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PESERTAPESERTAPESERTA
KEGIATAN

TEMPATTEMPATTEMPAT
PELAKSANAAN

SASARANSASARANSASARAN    
KEGIATAN

Mahasiswa aktif perguruan tinggi yang terdaftar pada PD-Dikti dan  telah
memiliki usaha yang berjalan selama minimal 6 (enam) bulan.
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TEMATEMATEMA    
KEGIATAN

 “Futuristik Dengan Kearifan Lokal” 
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PLATFORM PELAKSANAANPLATFORM PELAKSANAANPLATFORM PELAKSANAAN
KEGIATAN

Peserta Pameran dan Bazar dapat memilih platform online atau offline
dalam menampilkan produk unggulannya. Platform online yang akan
digunakan dalam Pameran dan Bazar adalah Virtual Expo. Virtual Expo
akan membantu  menghubungkan peserta dengan pengunjung yang
berasal dari seluruh Indonesia secara online. Peserta yang menampilkan
produk unggulannya melalui online dapat memilih kegiatan yang
diinginkan melalui menu fungsional Aplikasi Virtual Expo yang telah
dipasang pada tiap Booth Virtual Expo, seperti  presentasi produk dan ide
bisnis, music booth, video produk, pameran produk, sehingga peserta
dapatmemilih kegiatan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. 
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SYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUAN
PESERTA

Persyaratan Peserta

Mahasiswa aktif di perguruan tinggi di lingkungan Ditjen Diktiristek yang
terdaftar di PD-Dikti pada saat melakukan pendaftaran KMI Expo XII 2021
Direktorat Belmawa akan melakukan seleksi dan penetapan peserta KMI
Expo XII 2021
Setiap delegasi yang mengikuti kegiatan utama wajib mendaftarkan diri
pada panitia sesuai dengan jadwal yang ditentukan melalui situs:
https://sim-pkmi.kemdikbud.go.id

Peserta DILARANG membawa dan menggunakan minuman keras/alkohol,
narkoba, obat-obat terlarang (NAPZA), senjata dan atau barang-barang
terlarang lainnya
Ketentuan ini dimaksudkan agar acara dapat terselenggara dengan
tertib dan terselenggaranya kegiatan KMI Expo XII 2021 dengan baik.
Peserta pameran offline terdiri dari peserta KBMI yang tidak mengikuti
KMI Awards dan seluruh peserta KMI Awards kategori umum
Peserta wajib menyiapkan Link Youtube Video Profile, Poster, Logo
Produk, Link Website dan Link Akun Sosial yang telah di upload pada
halaman sim-pkmi untuk ditampilkan dan di komunikasikan kepada
pengunjung Booth Virtual
Peserta pameran offline harus mengikuti technical meeting sesuai
dengan tanggal yang telah ditentukan
Peserta wajib menyediakan fitur komunikasi berupa zoom dan whatsapp
web (delegasi membawa device sendiri (laptop/HP)) sebagai alat
komunikasi dua arah dengan pengunjung

Stand adalah area yang disediakan panitia untuk memamerkan dan jual
beli Produk Kewirausahaan/Usaha Mahasiswa yang berasal dari masing
masing Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia

Ketentuan Berikut adalah ketentuan yang berlaku bagi seluruh peserta KMI
Expo XII 2021 untuk kegiatan pengisian stand

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan Offline
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https://sim-pkmi.kemdikbud.go.id/
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Stand/booth dibuat oleh peserta yang mengikuti kegiatan KMI Expo XII
2021 yang berasal dari masing-masing Perguruan Tinggi
Plotting stand/booth peserta delegasi menjadi kewenangan panitia
Stand hanya digunakan untuk menampilkan produk khusus kategori
yang sudah didaftarkan
Stand PT bisa diisi oleh berbagai macam produk (maximal 3
produk/sub-kategori)
Sumber listrik yang tersedia dalam jumlah yang dibatasi, setiap peserta
yang membutuhkan listrik di atas 450watt sebagai pendukung display
atau lainnya mohon memberitahukan kepada pihak panitia
Setiap peserta bebas merancang bentuk stand dan kegiatan yang
terdapat di stand agar menarik minat dan interaktif dengan pengunjung,
apabila terdapat rancangan yang melebihi kapasitas yang sudah
disediakan maka wajib menghubungi panitia
Peserta sudah dapat melakukan dekorasi dan pengisian stand mulai H-2
Acara (Mulai Tanggal 15 November 2021)
Materi pameran hanya boleh ditempel ke panel yang tersedia (tidak
boleh ke dinding gedung) dan DILARANG MENGGUNAKAN DOUBLE TAPE
JENIS APAPUN (silakan gunakan selotip kertas, Paper Klip, tali kenur atau
alat lain yang tidak merusak panel)
Peserta meninggalkan area stand dalam keadaaan bersih setaip hari
dan saat acara berakhir
Setiap stand akan mendapatkan QRIS Bank BNI yang digunakan untuk
transaksi secara non-tunai

Peserta bertanggung jawab terhadap keamanan barang masing-masing
selama acara berlangsung, meskipun panitia menyediakan petugas
keamanan
Peserta dilarang merusak properti yang telah disediakan oleh panitia
Kerusakan properti menjadi tanggung jawab peserta
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 mengganggu
kegiatan peserta/acara lain
Peserta DILARANG merusak bangunan dan properti area kegiatan
(termasuk menempel/ mencoret di dinding)
DILARANG menempel apapun dalam stand atau dinding yang bersifat
merusak
Seluruh area acara BEBAS ASAP ROKOK, dan berlaku pula bagi seluruh
pengunjung. Mohon turut mengoreksi pengunjung bila melanggar
Panitia berhak memberikan peringatan dan sanksi kepada peserta yang
melanggar ketentuan

KETENTUAN LAIN
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Ketentuan Online

Peserta pameran online terdiri dari peserta KBMI yang tidak mengikuti
KMI Awards, seluruh peserta KMI Awards kategori umum, dan Startup
Summit
Peserta wajib menyiapkan Link Youtube Video Profile, Poster, Logo Produk,
Link Website dan Link Akun Sosial yang telah di upload pada halaman
sim-pkmi untuk ditampilkan dan di komunikasikan kepada  pengunjung
Booth Virtual
Peserta pameran online harus mengikuti technical meeting sesuai
dengan tanggal yang telah ditentukan
Peserta wajib menyediakan fitur komunikasi berupa zoom dan whatsapp
web (delegasi membawa device sendiri (laptop/HP)) sebagai alat
komunikasi dua arah dengan pengunjung

KETENTUAN UMUM

Plotting stand/booth peserta delegasi menjadi kewenangan panitia
Stand/booth virtual expo diisi oleh satu tim 
Stand hanya digunakan untuk menampilkan produk khusus kategori
yang sudah didaftarkan
Setiap stand akan mendapatkan QRIS Bank BNI yang digunakan untuk
transaksi secara non-tunai

KETENTUAN KHUSUS

Peserta diharapkan tetap stand by selama kegiatan berlangsung untuk
keperluan interaksi dengan pengunjung
Apabila terdapat kendala selama kegiatan dapat menghubungi contac
person yang tertera pada lembar akhir booklet

KETENTUAN LAIN
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TIMELINETIMELINETIMELINE
KEGIATAN

Pendaftaran
Peserta

19 - 26 Okt 2021

Unggah Dokumen

19 Okt - 1 Nov  2021

Seleksi Peserta
2 - 4 Nov 2021

Technical Meeting 1

7 Nov 2021

Technical Meeting 2

8 Nov 2021

Penjurian Pameran dan
Bazar

17-18 Nov 2021

melalui situs

http://sim-pkmi.kemdikbud.go.id

melalui situs

http://sim-pkmi.kemdikbud.go.id

Sosialisasi KMI Expo XII 2021

Run Through pameran dan kegiatan lainnya

Briefing teknis sistem virtual expo

 

17 - 19 Nov 2021

Pelaksanaan KMI Expo
XII 2021

Kuliah Umum

Pengumuman Pemenang
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Pendaftaran Pameran dan Bazar produk melalui situs http://sim-
pkmi.kemdikbud.go.id
Peserta mengisi kebutuhan virtual expo sesuai yang tersedia pada situs
http://sim-pkmi.kemdikbud.go.id
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) akan
melakukan seleksi dan penetapan peserta KMI Expo XII 2021
Plottingan peserta Pameran dan Bazar Produk online beserta nomor
booth ditentukan oleh panitia
Pengarahan peserta pada waktu technical meeting oleh panitia untuk
pengisian konten pada virtual expo
Virtual Expo berbentuk Booth dan setiap peserta hanya memiliki satu
booth yang berisikan Informasi Produk Peserta
Peserta diharapkan tetap stand by selama kegiatan berlangsung untuk
keperluan interaksi dengan pengunjung
Setiap delegasi boleh melakukan transaksi jual beli online (cashless)
Penjurian untuk kategori “Stand Pameran Terbaik” dilakukan secara
online
Pengumuman kategori “Stand Pameran Terbaik” pada tanggal 19
November 2021

TEKNISTEKNISTEKNIS
PELAKSANAAN ONLINE
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Pendaftaran Pameran dan Bazar Produk melalui situs http://sim-
pkmi.kemdikbud.go.id
Plottingan peserta Pameran dan Bazar Produk offline beserta nomor
booth akan ditentukan oleh panitia
Setiap Peserta boleh menampilkan lebih dari 1 sub-kategori (maks 3)
dalam stand/booth
Peserta sudah dapat melakukan dekorasi dan pengisian stand mulai H-
2 Acara (Mulai Tanggal 15 November 2021) 
Setiap peserta melakukan check in pada saat memasuki area Expo
Peserta wajib menyediakan fitur komunikasi berupa zoom dan whatsapp
web (delegasi membawa device sendiri (laptop/HP)) sebagai alat
komunikasi dua arah dengan pengunjung
Setiap delegasi boleh melakukan transaksi jual beli baik offline maupun
online (cashless)
Penjurian untuk kategori “Stand Pameran Terbaik” dilakukan secara
offline
Peserta dapat mengosongkan booth maksimal tanggal 18 November
2021 pukul 22.00 WIB
Pengumuman kategori “Stand Pameran Terbaik” pada tanggal 19
November 2021

    

TEKNISTEKNISTEKNIS
PELAKSANAAN OFFLINE
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Kegiatan pameran/bazzar hanya diperbolehkan dijaga maksimal 2
orang dalam satu shift jaga (1 hari = 2 shift jaga)
Peserta yang mengikuti kegiatan offline telah menerima 2 (dua) kali
vaksinasi dengan menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi pada aplikasi
peduli lindungi 
Peserta menunjukkan hasil swab antigen (yang masih berlaku) atau
melakukan swab antigen pada 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
Mencuci tangan dan memakai antiseptik dan cek suhu badan di pintu
masuk ruang kegiatan 
Menjaga jarak dengan peserta/ pengunjung setidaknya 1,5 meter
Protokol kesehatan juga berlaku untuk panitia dan penampil acara

Peserta Pameran dan Bazar Produk yang mengikuti kegiatan secara offline
wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

PESERTA OFFLINE
PROTOKOL KESEHATANPROTOKOL KESEHATANPROTOKOL KESEHATAN    

Tempat Pelaksanaan: Universitas Brawijaya (Denah Stand Terlampir)
Setiap partisi stand berukuran 2 x 3 M2
Setiap stand memiliki 1 buah meja standart, 2 buah kursi, dan 1 sumber
listrik 
Lampu TL 40 watt dan MCB 2A (450 watt)
Stop Kontak
Qris Bank BNI untuk transkaksi non-tunai di setiap booth/stand
Khusus sub-kategori Makanan dan Minuman disediakan kompor dan gas
portabel

Setiap Perguruan Tinggi Peserta KMI Expo XII 2021 akan mendapatkan
fasilitas sebagai berikut:

FASILITASFASILITASFASILITAS    
PESERTA OFFLINE
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JUARAJUARAJUARA    
PESERTA

Sertifikat + Uang Tunai

Sertifikat + Uang TunaiSertifikat + Uang Tunai

Sertifikat + Uang TunaiSertifikat + Uang Tunai
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KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN
KOMPETISI

Lembar Penilaian KMI Award kategori Stand Pameran

Keterangan:
Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=Buruk, 2=Sangat Kurang, 3= Kurang, 5=Cukup, 6=Baik,
7=Sangat Baik) 
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Crisis Center :
 0877-6294-5605 

(Valdy)
0812-1606-0107

(Rizqya Fitroh)

MORE INFORMATION
kmiexpo2021.ub.ac.id

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021


