
Program Kegiatan 

Inkubator Teknologi dan Bisnis ITB-MG 
 
Bentuk Kegiatan Inkubator TekBis ITB-MG 

Berbagai bentuk layanan pembinaan UKM diantaranya: 

1. Konsultasi Bisnis UKM 

Tersedianya konsultan bisnis yang memiliki standar kompetensi untuk memberikan 

bimbingan bisnis kepada UKM untuk berkonsultasi. Fungsi konsultan adalah  untuk 

mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi UKM. Para konsultan bisnis ini 

telah memiliki standart kompetensi dalam memberikan nasihat bisnis dalam hal 

masalah SDM, manajemen usaha, kualitas produk, HAKI, kerjasama usaha dan 

pemanfaatan teknologi informasi.  

 

2. Pendamping Bisnis 

Menyediakan pendamping yang khusus memberikan pendampingan secara regular 

khususnya untuk UKM yang ingin naik kelas dan membenahi masalah–masalah usaha 

yang mereka hadapi. Fungsi pendamping adalah memberikan pendampingan untuk 

pengembangan bisnis UKM supaya bisa naik kelas secara konsisten.  

Jenis layanan konsultan pendampingan kepada UKM Tenant meliputi: 

– Pendampingan penyusunan rencana bisnis 

– Pendampingan penerapan akuntansi sederhana 

– Pendampingan praktek manajemen keuangan 

– Pendampingan pengembangan produk dan pasar 

– Pendampingan negosiasi bisnis 

– Pendampingan promosi usaha 

– Pendampingan praktek manajemen sumber saya manusia 

– Promosi dan Pemasaran  

Inkubator TekBis ITB-MG menyelenggarakan promosi produk-produk UKM yang 

dapat dikunjungi oleh para pembeli atau pihak calon buyer dari daerah atau luar kota.  

 

Inkubator TekBis ITB-MG menyelenggarakan promosi produk-produk UKM yang 

dapat dikunjungi oleh para pembeli atau pihak calon buyer dari daerah atau luar kota. 

Produk-produk tersebut dipromosikan di platform penjualan yang dikembangkan oleh 

ITB-MG.  

Inkubator TekBis ITB-MG juga telah mengembangkan platform penjualan untuk 

membantu pemasaran UKM 

 

3. Akses ke Pembiayaan 

Inkubator TekBis ITB-MG memiliki akses ke seluruh jenis pembiayaan untuk 

UKM baik kepada lembaga perbankan maupun pendanaan dari Instansi terkait. 

Fungsi ini dijalankan oleh pendamping yang telah memiliki akses dan mampu 

menyambungkan UKM dengan sumber-sumber pembiayaan tersebut. 

  

4. Layanan Informasi Bisnis 

Memberikan dan membantu bagi para UKM untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan dan dibutuhkan : bahan baku, produksi, halal, jaringan usaha, CSR. 

 

  



5. Laboratorium Kewirausahaan 

Laboratorium kewirausahaan mempunyai tugas dan fungsi dalam menunjang 

kelancaran tugas pendidikan dan aktifitas pembelajaran pada mata kuliah yang terkait 

dengan kewirausahaan. Mengakomodasi mata kuliah terapan yang membutuhkan 

praktikum sebagai implementasi teoritik dalam rangka mengukur kompetensi yang 

dimiliki mahasiswa.  
 


