
 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN 

LOMBA BUSINESS PLAN 

TEMILNAS XIII MALANG 

 

A. Definisi 

Lomba business plan merupakan ajang lomba untuk mewadahi kreatifitas mahasiswa 

dalam mengungkapkan ide bisnisnya untuk dapat direalisasikan. Business plan menggagas 

tentang suatu ide usaha yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Diutamakan 

bisnis yang berorientasi terhadap kemaslahatan umum (sosiopeneur). 

B. Tema 

“Merealisasikan Ekonomi Islam dalam Penerapan Bisnis di Masyarakat” 

 

C. Persyaratan Bagi Peserta 

1. Peserta kelompok (maks 2 orang/kelompok, setiap ksei diperkenankan mengirimkan 

perwakilan maksimal 2 kelompok). 

2. Peserta Business plan diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan dalam Temilnas XIII 

Malang. * kecuali Olimpiade Ekonomi Islam 

3. Mahasiswa yang berstatus aktif (D3 atau S1) dari KSEI se-Indonesia. 

4. Anggota tim dapat berasal dari fakultas atau jurusan yang berbeda tetapi harus dalam 

satu universitas. 

 

D. Prosedur Pendaftaran 

1. Peserta mengunduh petunjuk teknis & formulir di website Temilnas XIII Malang 

temilnas2014.wordpress.com   

2. Peseta mengirimkan proposal, formulir yang telah diisi lengkap, dan scan KTM ke 

email: temilnasfosseixiiibusinessplan@gmail.com 

3. Peserta memberi konfirmasi bahwa telah selesai mendaftar ke panitia via sms dengan 

format: BPC_Nama KSEI_Nama Anggota Kelompok 1_Nama Anggota Kelompok 

2_Alamat email (salah satu anggota kelompok) kirim ke CP Vebri (081943418661) 

4. Batas Pengiriman Proposal, Formulir, dan kelengkapan lainnya sebagaimana yang telah 

disebutkan pada poin kedua dikirimkan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2014 

*Pendaftaran tidak dipungut biaya 
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E. Prosedur Penulisan 

1. Proposal business plan terdiri atas cover, isi, dan lampiran. Desain proposal bebas se-

kreatif mungkin oleh peserta. 

2. Format Cover harus tertera: 

a. Judul proposal business plan 

b. Nama kelompok & anggota lengkap dengan NIM 

c. Logo, nama perguruan tinggi, dan kota perguruan tinggi peserta 

d. Tahun pembuatan 

e. Kata “Temilnas XIII Malang” 

3. Bentuk Proposal (Potarit/Lanscape) menggunakan kertas A4 

4. Maks 20 halaman *tidak termasuk cover dan lampiran. 

5. Poin-poin yang wajib ditulis pada isi: 

a. Executive Summary 

Berisi tentang rangkuman ide bisnis plan antara lain jenis produk, visi-misi, 

alasan mengapa anda memilih bisnis tersebut hingga bagaimana prospek usaha anda 

ke depan. 

b. Latar Belakang Perusahaan 

1. Data lengkap perusahaan 

-Nama Perusahaan 

-Jenis produk atau bidang usaha 

-Model bisnis yang diterapkan 

-.....*tambahkan sub poin lain apabila perlu 

2. Tujuan Perusahaan 

3. Struktur organisasi dalam perusahaan 

c. Analisis Pasar 

1. Produk/jasa yang diproduksi atau dihasilkan. 

2. Target pasar yang dituju 

3. Analisis SWOT 

d. Rencana Operasi 

1. Berisikan tentang teknis pelaksanaan bisnis 

2. Berisikan tentang desain produksi 

3. Berisikan tentang cara distribusi 

4. Berisikan tentang pemanfaatan teknologi pada bisnis yang dikelola 

  



 

e. Rencana Pemasaran 

Berisikan tentang bagaimana strategi yang diterapkan dalam memasarkan produk 

atau jasa. 

f. Rencana SDA & SDM 

1. Mendeskripsikan tentang bagaimana pengelolaan SDA sebagai modal bisnis dan 

pengalokasiannya, serta mengelola dan menempatkan SDM pada perusahaan 

anda 

2. Sertakan job description, job specification, hingga pengalokasian biaya-biaya 

untuk pengeloalaan pada perusahaan anda. 

g. Rencana Keuangan 

Berisikan tentang perhitungan keuangan dari awal penganggaran modal hingga 

tercapainya BEP (titik impas) dan wajib diproyeksikan dalam jangka waktu 5 tahun. 

h. Analisis Dampak Lingkungan 

Berisikan tentang uraian dampak bisnis pada masyarakat sekitar, dampak terhadap 

lingkungan, analisis resiko usaha, serat bagaimana solusi yang ditawarkan. 

i. Rencana Pengembangan Usaha 

Berisi tentang rencana pengembangan usaha bisnis yang berorientasi pada bisnis 

masyarakat. Sertakan tahapan-tahapan kegiatan pengembangan bisnis perusahaan 

anda hingga pada tahapan pengembangan bisnis masyarakat. 

j. Lampiran 

1. Foto produk, proses produksi, dan bentuk pengemasan produk. 

2. Peta lokasi bisnis. Sertakan pula alasan pemilihan tempat tersebut. 

3. ....*Tambahkan sub-poin lain bila perlu. 

F. Ketentuan Finalis 

1. Peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi berkas akan masuk dalam penilaian juri. 

2. Dari hasil penilaian juri akan diambil sepuluh peserta yang diundang untuk hadir 

dalam presentasi. 

3. Keputusan juri bersifat Mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

4. Peserta yang lolos wajib membayar biaya sebesar Rp 375.000/orang. Biaya tersebut 

termasuk untuk mengikuti semua kegiatan Temilnas XIII Malang. 

5. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Universitas Negeri Malang 022-222-955-3 a.n Evi Dwi Yunita 

6. Pengumuman finalis diumumkan pada 12 Maret 2013 melalui homepage Temilnas 

XIII Malang. 



 

G. Teknis Final 

1. Finalis mempresentasikan proposal business plannya dengan durasi 10 menit, 

dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan juri/peserta lain dengan durasi waktu 10 

menit. 

2. Finalis diwajibkan membawa sampel produk atau berupa brosur/pamflet untuk bisnis 

plan dalam bentuk jasa. 

 

H. Hadiah 

1. Juara 1 : Uang Pembinaan + Thropi + Sertifikat 

2. Juara 2 : Uang Pembinaan + Thropi + Sertifikat 

3. Juara 3 : Uang Pembinaan + Thropi + Sertifikat 

 

I. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Vebri (081943418661) 

 

 

 

 

 

  



 

TATA TERTIB FINALIS LOMBA BUSINESS PLAN 

TEMILNAS XIII MALANG 

 

a. Peserta Finalis Business Plan menggunakan pakaian rapi, memakai jas almamater, dan 

bersepatu. 

b. Pembagian ID dan nomor finalis akan ditentukan dengan undian pada saat acara. 

c. Peserta akan tampil mempresentasikan proposalnya dihadapan tiga dewan juri. 

d. Tiap peserta finalis memperoleh durasi waktu 20 menit dengan dengan alokasi: 

1. Presentasi proposal maksimal 10 menit. 

2. Tanya-jawab dengan dewan juri atau forum Temilnas XIII Malang maksimum 10 menit. 

e. Peserta diharapkan hadir di ruang lomba 15 menit sebelum lomba dimulai. 

f. Jika dalam waktu 5 menit peserta yang dipanggil untuk presentasi tidak tampil ke depan, 

maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. 

g. Peserta diperkenankan membawa alat peraga. 

h. Properti yang disediakan panitia adalah laptop khusus untuk peserta business plan presentasi 

dan LCD Proyektor. 

i. Finalis boleh mengajukan pertanyaan kepada finalis yang sedang tampil ketika berada pada 

sesi tanya jawab kepada forum. 

j. Penilaian pada sesi tanya-jawab dengan forum Temilnas XIII Malang hanya pada 

kemampuan menjawab pertanyaan oleh peserta yang tampil, pertanyaan peserta lain tidak 

menjadi perhitungan dewan juri. 

k. Apabila dalam waktu sesi tanya jawab kepada forum masih didapati sisa waktu, maka sisa 

waktu tersebut diberikan kembali kepada dewan juri untuk mengajukan pertanyaan. 

l. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

Pengumuman Pemenang 

1. Pengumuman peserta yang lolos menjadi Finalis Business Plan Temilnas XIII Malang yang 

berjumlah 10 kelompok akan diumumkan oleh panitia pada tanggal 12 Maret 2014 via 

telepon maupun website Temilnas XIII Malang temilnas2014.worpress.com. 

2. Penyerahan hadiah kepada pemenang Business Plan Temilnas XIII Malang akan diadakan 

pada tanggal 29 Maret 2014 pada acara Simposium Temilnas XIII Malang saat upacara 

penutupan Temilnas XIII Malang. 

 

 


