BUKU PANDUAN BUSINESS PLAN
COMPETITION STUDENTPRENUER
TANGSEL

DINAS KOPERASI DAN UMKM & INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
2019

PANDUAN PERLOMBAAN

Peserta dan Persyaratan
1. Peserta adalah mahasiswa aktif program diploma atau sarjana di perguruan tinggi negeri dan
swasta di Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku atau
surat keterangan resmi dari perguruan tinggi yang diupload pada link yang disediakan oleh
panitia.
2. Peserta berkelompok maksimal 3 orang mahasiswa yang dipimpin oleh seorang ketua tim.
3. Peserta yang tidak memenuhi syarat dianggap gugur.
4. Pendaftaran dan keikutsertaan peserta Gratis
5. Peserta yang terpilih sebagai finalis lomba wajib menghadiri babak final Studentpreuner di
Institut Teknologi Indonesia.
Ketentuan Proposal Business Plan
1. Proposal Business Plan yang diusulkan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku,
ketertiban umum dan norma kesusilaan.
2. Proposal Business Plan yang diusulkan berlaku untuk perencanaan bisnis yang belum beroperasi
atau dijalankan.
3. Proposal Business Plan yang diusulkan harus bisa diimplementasikan menjadi bisnis nyata.
4. Business Plan belum pernah dilombakan.
5. Rencana bisnis tersebut adalah karya original dari peserta, bukan merupakan hasil jiplakan.
6. Seluruh proposal Business Plan yang diterima oleh pihak panitia akan diseleksi berdasarkan
kriteria penilaian dan dipilih sepuluh (10) tim terbaik untuk menjadi finalis, yang nantinya akan
mempresentasikan business plan-nya di hadapan dewan juri bisa didukung dengan bentuk
video, Prototipe, blueprint.
7. Nama-nama tim yang dipilih sebagai finalis akan diumumkan pada tanggal 1 Desember 2019
melalui website, email atau telepon dari panitia pelaksana.
8. Dewan juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi plagiarism.
9. Panitia akan menjaga kerahasiaan proposal business plan peserta.
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Sistematika Penulisan
1. Proposal Business Plan dibuat maksimal 15 halaman.
2. Desain proposal bebas (dibuat sesuai dengan kreasi masing-masing, namun konten tetap sesuai
dengan panduan).
3. Proposal Business Plan ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak
baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4.

4. Batas pengetikan : margin kiri 4 cm, margin atas 4 cm, margin kanan 3 cm, dan margin bawah 3
cm.
5. Halaman sampul : ukuran, jenis huruf bebas.
6. Daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf : i, ii, iii, …dst yang diletakkan pada sudut kanan
bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari Pendahuluan sampai dengan halaman
Lampiran diberi halaman dengan angka arab : 1,2,3, …dst yang diletakkan pada sudut kanan
atas. Sedangkan format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut.

TAHAP LOMBA

Penyisihan Tahap 1-4
1. Peserta mengumpulkan berkas tentang Business plan dengan cara mengunggah dalam format
.pdf dan di-upload melalui link : http://bit.ly/2019_studentpreneur_tangsel
2. Berkas Business plan disimpan dengan format nama file :
“_[NamaTim]_Studentpreneur.pdf”
3. Juri akan memilih maksimal 10 tim untuk lolos ke Tahap Final.

Tahap Final
1. Tim akan melakukan presentasi Business Plan-nya selama 15 menit dihadapan dewan Juri
menggunakan alat bantu presentasi ppt atau pptx.

Kriteria Penilaian
Penilaian dalam Business Plan Competition 2019 melibatkan penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif
yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan Dewan Juri. Hasil penilaian berupa skor atas variabel-variabel
penilaian yang akan diranking oleh Tim Seleksi. Variabel-variabel tersebut meliputi variabel tujuan bisnis,
deskripsi produk/jasa, aspek pemasaran bisnis, proyeksi keuangan bisnis, dan analisis resiko bisnis.

