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Tema Business Plan: 

"PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS SYARIAH" 

 

Tujuan Business Plan: 

               Business Plan merupakan ajang dan sarana untuk menyalurkan ide dan aspirasi 

dalam maslah bisnis baik  dari perencanaan bisnis hingga penyelesaian masalah-masalah 

dalam dunia bisnis. Dalam perencanaan bisnis dipaparkan dalam bentuk proposal business 

plan . Adapun penyelesaian masalah bisnis dipaparkan dalam bentuk Business Case . 

 

Tanggal Penting : 

 

No Waktu Agenda 

1 6 Januari -20 Februari Pendaftaran dan pengiriman karya 

2 21-27 Februari Penilaian dan pemilihan 16 karya terbaik 

3 28 Februari Pengumuman 16 karya yang terbaik 

4 28 Februari - 4 Maret Pendaftaran ulang 

5 26 Maret  Tahap Business Plan 

 6        26 Maret Tahap Business Case 

 7 28 Maret Pengumuman Pemenang 

 

Ketentuan Business Plan : 
 

1. Lomba Business Plan TEMILNAS XVII FoSSEI tahun 2018 berbentuk tim 

yang terdiri dari 3 orang dalam satu tim. 



 

2. Setiap KSEI hanya dapat mengumpulkan maksimal 3 proposal Business Plan 

dari 3 tim delegasi. 

3. Proposal Business Plan bukan merupakan hasil copy paste dari proposal lain, 

tidak mengandung unsur plagiat, dan belum pernah dipublikasikan atau 

diperlombakan sebelumnya. 

4. Tim yang dinyatakan lolos ke babak semi final wajib mengikuti technical 

meeting (TM) pada hari Minggu , 25 Maret 2018 pukul 19.30 wib. Tim yang 

tidak hadir pada saat tim dianggap menyetujui seluruh hasil TM. 

 

Tahapan Business Plan 

 
 

 

1. BABAK PENYISIHAN 

Dalam tahapan pertama atau babak penyisihan , dilakukan proses seleksi melalui 

pengumpulan karya proposal “BUSINESS PLAN” yang diajukan oleh peserta dengan 

melalui tahap pendaftaran yang telah ditentukan oleh panitia. 

2. BABAK SEMI FINAL 

Pada tahapan kedua, yaitu babak semi final, 16 tim dinyatakan lolos pada babak ini 

melakukan sesi presentasi atas proposal Business Plan yang telah dibuat sebelumnnya. 

Tahapan semi final akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Maret 2018. 

a. Babak semi final merupakan tahap presentasi proposal dan produk business plan 

di depan dewan juri dan peserta TEMILNAS XVII FoSSEI. 

b. Jumlah tim yang masuk ke babak semi final adalah sejumlah 16 tim. 

c. 16 tim tesebut akan dibagi menjadi 2 kelompok dimana setiap kelompok terdiri 

dari 8 tim. 



 

d. Presentasi proposal Business Plan pada babak dilakukan dengan media power 

point, atau media lain yang dibuat secara kreatif dan menarik. Dan dikumpulkan 

pada panitia bersamaan dengan pelaksanaan technical meeting. 

e. Setiap tim diberikan waktu 7 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk sesi 

Tanya jawab dengan dewan juri. 

f. Pada tahap semi final akan diambil 6 tim yang merupakan terbaik dari 3 

kelompok dengan perolehan nilai tertinggi. 

g. Pengumuman 6 tim yang lolos ke babak final akan diumumkan sebelum babak 

final berlangsung. 

h. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

3. Babak final 

Tahap final Business Plan merupakan sesi penyelesaian kasus bisnis atau Business 

Case. Adapun prosedur dalam sesi ini ialah sebagai berikut : 

a. 6 tim terbaik diberikan waktu selama 35 menit untuk mengerjakan case yang 

telah dibagikan dalam bentuk power point menggunakan laptop yang 

disediakan oleh panitia. 

b. Case dibagikan sebelum waktu pengerjaan case melalui undian. 

c. Tim finalis diperkenankan untuk membawa buku referensi kedalam ruangan 

penyusunan materi presentasi. 

d. Jumlah slide power point tidak dibatasi oleh panitia 

e. Power point yang telah dibuat kemudian akan dipresentasikan di dean juri 

dan peserta TEMILNAS XVII FoSSEI 2018. 

f. Setiap tim diberikan waktu 7 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk sesi 

Tanya jawab oleh dewan juri. 

g. Presentasi dapat diwakili oleh salah satu anggota tim. 

h. Materi presentasi langsung kepada solusi yang ditawarkan. 

i. Urutan presentasi ditentukan dengan melakukan pengundian sebelum 

pengerjaan cese. 



 

j. Dalam tahap final ini menentukan 3 tim terbaik sebagai juara 1, 2, dan 3. 

k. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

 

 

Sistematika Penulisan Proposal Business Plan : 
1. Format penulisan proposal: 

a. Font proposal : 

- Times new roman ukuran 12 

- Ukuran judul 14 

- Spasi 1,5 

- Ukuran kertas a4 

2. Peserta wajib mengumpulkan proposal dalam bahasa Indonesia dengan eyd ( ejaan 

yang disempurnakan ) yang baik dan benar. 

3. Peserta sangat diperbolehkan mendesain proposal business plan sekereatif mungkin 

karena bagian dari penilaian. 

4. Proposal berisi 15-20 halaman ( belum termasuk lampiran dan cover ) 

5. Format dari kepenulisan proposal business plan: 

a. Cover berisi nama tim/kelompok, nama bisnis , dan kategori bisnis. 

b. Statement of authorship 

c. Daftar isi 

d. Gambaran unit bisnis 

- Latar belakang 

- Visi dan misi 

- Deskripsi bisnis yang ditawarkan 

 e. Aspek Prencanaan 

    -     Analisis Pasar 

    -     Strategi Bisnis 

    -     Strategi Pemasaran 

f. Aspek Finansial 

    -     Permodalan 



 

    -     Biaya Operasional 

    -     Analisis titik impas 

g. Aspek Kesesuaian Syariah (ditinjau dari Fiqh Muamalah) 

    -    Permodalan (modal pribadi/ dari lembaga/kerjasama) 

    -    Manajemen Bisnis (pengadaan barang/jasa, SDM, proses pengolahan,   

        dll) 

   -    Akad-akad yang digunakan dalam setiap tahap/proses (dari setiap aspek  

         bisnis seperti permodalan, manajemen internal, produksi, pemasaran,  

         dll) 

h. Penutup 

i. Referensi 

j. Lampiran 

    -    Informasi Tambahan (foto,dll) 

    -    CV Penulis 

 

Ketentuan Umum Business Plan : 

 Proposal Business Plan yang diusulkan berlaku untuk perencanaan bisnis yang sudah 

dijalankan maupun belum berjalan 

 Proposal Business Plan yang diusulkan harus bisa diimplementasikan pada 

kehidupan nyata. 

 Business Plan belum pernah dilombakan dalam perlombaan yang serupa 

 Rencana bisnis tersebut adalah karya orisinil dari peserta, bukan merupakan 

plagiarisme. Dewan juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti 

ada indikasi plagiarisme pada proposal peserta. 

 Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

Kriteria Penilaian : 

a. Penilaian proposal business plan : 

       Keterkaitan dengan Tema             : 25% 



 

   Analisis Ketajaman                       : 30% 

  Aspek Implementasi                     : 20% 

     Aspek Syariah                               : 20% 

     Tata Bahasa dan Penulisan           : 5% 

b. Penilaian presentasi proposal business plan : 

    Penyampaian                                 : 30% 

   Keaplikatifan Bisnis                       : 30% 

Aspek Syariah Bisnis                     : 30% 

  Ketepatan Waktu dan Kreativitas  : 20% 

c. Penilaian Business case : 

 Penyampaian Presentasi Case        : 20% 

 Penyelesaian Case                          : 50% 

 Mempertahankan Argumen            : 30% 

 

Pengumuman Pemenang : 

1. Pengumuman peserta yang lolos tahap penyisihan proposal Bussines Plan berjumlah 

16 tim akan disampaikan oleh panitia pada tanggal 28 Februari 2018 email 

pemberitahuan dan sosial media TEMILNAS XVII 

2. 6 tim terbaik yang lolos tahap semi final melalui presentasi proposal business plan 

akan diumumkan secara langsung setelah sesi presentasi dan penjurian selesai pada 

hari Senin, 26 Maret 2018 

3. Penyerahan hadiah kepada pemenang Business Plan akan diadakan pada tanggal 28 

Maret 2018 pada acara Gathering Night TEMILNAS XVII FoSSEI 

4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 085297363334 (Adji Laksono) 

 

Mekanisme Pengiriman Proposal Business Plan : 

1. Melakukan pendaftaran dan pengumpulan proposal secara kolektif dan dapat 

dikorrdinir oleh masing-masing KSEI dengan mengisi formulir online melalui 



 

(www.temilnas2018uie.wordpress.com ) pada menu pendaftaran Business Chalenge 

pada tanggal 6 Januari-20 Februari 2018 

2. Membayar biaya percetakan proposal sebesar Rp35.000,00/proposal ke bank Syariah 

Mandiri No. Rek : 7115449685 a.n Sri Intan 

3. Seluruh proposal business plan  beserta bukti transfer dijadikan satu folder dalam 

bentuk rar  dan dikrim ke email panitia (temilnasuinsu2018@gmail.com) dengan 

format “BUSINESS PLAN_(NAMA KSEI_UNIVERSITAS/ASAL 

REGIONAL_JUMLAH Proposal (1/2/3x) 

4. Setelah mengisi formulir online dan mengirim seluruh berkas pendaftaran harap 

konfirmasi melalui SMS/WA kepanitia ke nomor : 085297363334 (Adji Laksono) 

dengan format “BUSINESS PLAN_(NAMA KSEI_UNIVERSITAS/ASAL 

REGIONAL_JUMLAH Proposal (1/2/3x) 

Waktu Pelaksanaaan : 
 

                            BUSINESS PLAN 

                      SENIN, 26 MARET 2018 

                               SEMI FINAL 

13.15 – 13.25 Pengkodisian peserta Business Competition 

13.25 - 13.30 Pembacaan peraturan tahap presentasi 

Business Plan 

13.30 - 15.30 Pelaksanaan presentasi Business Plan 

15.30 - 16.00 ISHO 

                                    FINAL 

16.00 - 16.15 Pembukaan, pengumuman, final dan 

pembagian Case 

16.15 - 16.50 Pengerjaan Case 

16.50 - 17.51 Persentasi Case 

                        17.50 - 18.00 Penutup 

http://www.temilnas2018uie.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 



 

 


