
 



 

 

 

1.   Latar Belakang 
 

Hingga saat ini masih banyak orang baik tua maupun muda yang lebih tertarik menjadi seorang 

pegawai daripada menjadi seorang wirausahawan. Meskipun masih ada juga yang ingin menjadi 

seorang wirausahawan, namun sayangnya masih banyak yang berfikir bahwa menjadi 

wirausahawan mempunyai resiko tinggi (kerugian, bangkrut dan sebagainya), padahal apabila 

menjadi seorang peker jasangat kecil resiko yang akan dihadapi. Sebenarnya menjadi pegawai juga 

beresiko tinggi, seperti: PHK, pemotongan gaji, pensiun, minimnya gaji yang diperoleh, dan lain 

sebagainya. Menjadi wirausahawan memang beresiko tinggi tetapi hal itu sebanding dengan yang 

akan diperoleh dari hasil berwirausaha yang mungkin jika berhasil dan sukses akan memperoleh 

pendapatan dan penghasilan yang sangat memuaskan, untuk itu maka seorang wirausahawan harus 

mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

produktifitas. Berkenan dengan hal itu, kami akan mengadakan National Business Plan Competition 

untuk memberi pengarahan awal kepada para calon wirausahawan muda agar dapat meningkatkan 

Sumber Daya Manusia. 

Kegiatan ini merupakan langkah positif yang dapat memotivasi generasi muda dalam upaya 

menciptakan peluang usaha dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Kegiatan ini dapat menggerakkan 

generasi muda untuk mencontoh para pengusaha muda yang telah terjun dan berhasil dalam 

membangun kariernya melalui dunia wirausaha, dan diharapkan mampu mencetak pengusaha-

pengusaha muda yang membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan membantu usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. 

 

2.  Tujuan 

a. Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi generasi muda khusus nyamahasiswa. 

b. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif serta inovatif sebagai bekal dalam 

berwirausaha. 

c. Membangun jejaring bisnis dan menciptakan calon wirausaha muda. 

d. Menyusun dan mengembangkan usaha di bidang kuliner, jasa, fashion, dan industri kreatif di 

Indonesia. 



 

 

e. Wujud kepedulian UKM Kewirausahaan UNY sebagai eksistensi dalam upaya 

membangun bangsa melalui ilmu pengetahuan, kewirausahaan, dan teknologi. 

f. Meningkatkan kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk mengembangkan 

potensi kewirausahaan. 

g. Meningkatkan minat, keterampilan dan peluang mahasiswa untuk menekuni bisnis di era 

masa kini. 

h. Membangun kolaborasi dan jaringan dengan institusi pendidikan yang relevan dalam 

semua aspek untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

i. Dapat menyusun rancangan ide bisnis di bidang kuliner, jasa, fashion, dan industri 

kreatif, sehingga dapat menjadi bekal untuk memulai mengembangkan bisnis dibidang 

tersebut. 

3. Tema 

“Mengoptimalkan Potensi Wirausaha Muda untuk Meningkatkan Perekonomian di Era 

New Normal” 

4. Kategori Lomba 

a. Kuliner 

b. Jasa 

c. Fashion 

d. Industri Kreatif 

5. Persyaratan 

a. Peserta National Business Plan Competition 2021 adalah mahasiswa aktif (D3,D4/S1) 

di seluruh Indonesia. 

b. Setiap tim terdiri dari 3 orang mahasiswa. Boleh berbeda jurusan/prodi namun tetap 

satu universitas. 

c. Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim. 

d. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada. 

e. Peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan dengan alasan apapun. 

f. Karya yang diajukan bersifat orisinal dan tidak ada unsur plagiarisme. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Timeline Kegiatan 

No Keterangan Tanggal 

1 Pendaftaran dan Pengumpulan Proposal Gelombang 1 2 April - 13 April 2021 

2 Pendaftaran dan Pengumpulan Proposal Gelombang 2 14 April – 26  April 

3 Penyeleksian Proposal 1 Mei – 8 Mei 2021 

4 Pengumuman Finalis 22 Mei 2021 

5 Registrasi Finalis  22 - 29 Mei 2021 

6 Pembukaan dan Technical Meeting 04 Juni 2021 

7 Presentasi dan Penutupan  05-06 Juni 2021 

 

7. Alur Pendaftaran 

a. Setiap tim wajib mengisi formulir pendaftaran melalui link  

http://bit.ly/FormNBPCPT2021 mulai tanggal 2 April – 26 April 2021. 

b. Setiap tim wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- untuk pendaftaran 

Gelombang 1 dan Rp. 175.000,- untuk Gelombang 2 ke rekening  berikut serta melampirkan foto 

bukti transfer pada saat mengirimkan file proposal. 

 

 

 

 

c. Peserta melakukan pembayaran paling lambat tanggal 13 April 2021 pukul 23.59 untuk 

gelombang 1 dan tanggal 26 April 2021 pukul 23.59 untuk gelombang 2.  

d. Peserta melakukan konfirmasi pembayaran  melalui Whatsapp ke nomor 0895365848609 a.n 

Agusnia Puspita dengan format: NBPC Perguruan Tinggi UNY 2021_Nama Ketua 

Tim_Nama Pengirim_Biaya Pendaftaran_ Judul Proposal_Asal Perguruan Tinggi. 

Contoh: NBPC Perguruan Tinggi UNY 2021_Agus_Agus_150.000_Es Dawet enak _UNY. 

e. Proposal yang telah disatukan dalam bentuk PDF dikirimkan dengan format RAR/ZIP dan 

menyertakan dokumen antara lain :  

1) Scan Kartu Tanda Mahasiswa setiap anggotanya dalam satu tim, sebanyak satu buah 

dengan format jpg, atau jpeg. (format nama file: KTM_nama_universitas)  

 

 

 

002901148319507 - BRI A.n Parwidia Puput Nurita  

DANA -082133276604 A.n Sabilah Ratna Sari  
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2) Scan bukti pembayaran, format jpg, atau jpeg. (format nama file: 

SCAN_ketua_universitas) 

3) Foto masing-masing anggota tim dalam satu tim dengan ukuran per foto <1 Mb dan dalam 

bentuk jpg, atau jpeg. (format nama file : FOTO_ketua_universitas) . 

f. File yang disatukan dalam bentuk RAR/ZIP diatas dikirim melalui email nbpc.uny@gmail.com 

Format nama file rar/zip : NBPC Perguruan Tinggi UNY 2021_Kategori_Nama Ketua 

Tim_Judul Proposal_Universitas. 

g. Format subjek email: NBPC Perguruan Tinggi UNY 2021_Kategori_Nama Ketua 

Tim_Judul Proposal _Universitas. 

h. Peserta yang sudah melakukan pengiriman proposal harap konfirmasi melalui Whatssapp ke 

nomor 087-880-262-190 a.n Anggi dengan format: Konfirmasi_NBPC perguruan tinggi  UNY 

2021_Nama Ketua Tim_Nama Pengirim_Judul Proposal_Asal Perguruan Tinggi. 

i. Batas pengumpulan akhir peserta beserta kelengkapan dokumen tanggal 11 April 2021  pukul 

23.59 untuk Gelombang 1 dan tanggal 26 April 2021 pukul 23.59 untuk Gelombang 2. 

j. Finalis akan diumumkan pada tanggal 22 Mei 2021. 

8. Registrasi Finalis 

a. Peserta yang  lolos pada tahap seleksi proposal akan dipilih sebanyak 7 tim setiap bidang dan akan 

mekakukan presentasi.  

b. Peserta yang masuk babak final wajib melakukan regristasi ulang sebesar Rp.200.000 ke rekening/ 

DANA  berikut serta melakukan konfirmasi pembayaran melalui Whatsapp ke nomor 

0895365848609 a.n Agusnia Puspita dengan format: NBPC Perguruan Tinggi UNY 

2021_Nama Ketua Tim_Nama Pengirim_Biaya pendaftaran_Judul Proposal_Asal 

Perguruan Tinggi _Jam Pembayaran. Dengan melampirkan foto bukti transfer. 
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c. Peserta yang masuk babak finalis mengirimkan Power Point (PPT) dengan nama file: NBPC 

Perguruan Tinggi UNY 2021_Kategori_Nama Ketua_Judul PPT_Asal Perguruan Tinggi ke 

email nbpc.uny@gmail.com dan dengan nama subjek Perguruan Tinggi UNY 

2021_Kategori_Nama Ketua_Judul PPT_Asal Perguruan Tinggi. 

d. Peserta dapat melakuan pembayaran dan pengumpulan Power Point (PPT) mulai tanggal 22 Mei 

sampai 29 Mei 2021 dan Power Point (PPT) dapat direvisi sebanyak Dua kali dan Batas 

pengumpulan  revisi tanggal 2 Juni 2020. 

e. Presentasi dilakukan secara online melalui video conference. 

9. Sistematika Penulisan Proposal 

a. Proposal diketik dengan huruf Times New Roman ukuran font 12 dan spasi 1,5 dengan margin 

kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah 3 dan tulisan rata kanan kiri (justify). 

b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

c. Peserta diperbolehkan mendesain proposal sekreatif mungkin. 

d. Proposal maksimal 20 halaman tidak termasuk dengan cover, lembar pengesahan, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar dan lampiran-lampiran. 

e. Format penulisan National Business Plan Competition adalah sebagai berikut: 

1. Cover proposal didesain sekreatif mungkin oleh peserta dengan ketentuan WAJIB 

mencantumkan logo UKMku UNY, Logo Usaha, Logo asal Universitas,   kategori, nama 

usaha ( judul proposal ) dan nama anggota. 

2. Lembar Pengesahan ( Lampiran 1 ) 

3. Daftar isi. 

4. Daftar table. 

5. Daftar gambar. 

6. Ringkasan eksekutif. 

7. Deskripsi Bisnis secara garis besar: 

a. Latar Belakang ide Business Plan 

Berisi penjelasan tentang ide business plan yang diangkat secara keseluruhan dan                                  

alasan yang melatarbelakangi peserta membuat ide business plan tersebut. 

b. Visi-Misi ide Business Plan 

Menjelaskan visi dan misi perusahaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan 

mailto:nbpc.uny@gmail.com


jangka panjang. 

c. Analisis SWOT 

Analis SWOT dari ide business plan dan semua aspek yang dianggap perlu  untuk 

mendeskripsikan ide business plan tersebut. Dibuat dalam bentuk matriks. 

8. Pembahasan tentang Business plan: 

a. Judul Kegiatan Usaha 

Judul kegiatan usaha dibuat semenarik mungkin dan jelas sehingga memberikan gambaran 

terhadap kegiatan business plan yang diusulkan. 

b. Deskripsi produk/jasa 

Mendeskripsikan karakteristik, keunikan dan inovasi dari produk/jasa yang diusulkan sehingga 

berbeda dengan produk/jasa yang sudah dan sebelumnya. Serta menunjukkan keunggulan 

produk/jasa dan meyakinkan  bahwa usaha tersebut dapat berjalan dan memiliki daya tarik. 

c. Analisis Kompetisi dan Peluang Pasar produk/jasa 

Mendeskripsikan segmen pasar yang dituju, serta resiko kompetisi pasar dari    

produk/jasa sejenis yang sudah ada. Menunjukkan bahwa produk/jasa yang 

diusulkan memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. 

d. Deskripsi produk/jasa 

Aspek Mekanisme produksi produk/jasa 

Mendeskripsikan tempat produksi, metode dan rangkaian proses produksi sehingga 

menghasilkan produk yang diusulkan. Menjelaskan faktor-faktor produksi mulai dari 

tenaga kerja, alat dan bahan yang digunakan, kapasitas produksi, rata-rata jumlah 

produksi. 

e. Rencana pemasaran produk/jasa 

Mendeskripsikan pemasaran produk/jasa meliputi target-target pemasaran, skala 

pemasaran, sistem pendistribusian, konsumen sasaran, daerah pemasaran dan 

metode pemasaran yang digunakan, dll. 

f. Aspek Rencana Anggaran dan Keuangan 

Mendeskripsikan indikator kelayakan usaha rencana penggunaan anggaran dan  

mencantumkan analisis BEP. 

g. Aspek Sumber Daya Manusia 

Mendiskripsikan indikator struktur organisasi, pembagian tugas dan uraian tugas 

masing-masing anggota. 

9. Penutup 

a. Kesimpulan 

b. Daftar Pustaka 



 

 

10. Lampiran-lampiran 

a. Lembar Orisinalitas (Lampiran 2) 

b. BMC ( Business Model Canvas ) (Lampiran 3) 

c. Biodata ketua tim dan anggota (Lampiran 4) 

10.  Kriteria Penilaian 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
11.  Kriteria penilaian presentasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Penilaian Akhir 

a. Proposal 40 % 

b. Presentasi 60 % 

 

13. Hadiah 

a. Juara  I : E-Sertifikat + Uang Pembinaan  

b. Juara II : E-Sertifikat + Uang Pembinaan  

c. Juara III: E -Sertifikat + Uang Pembinaan  

d. Best Presentation : E-Sertifikat + Uang Pembinaan  



 
 
 

Lampiran 1 

HALAMAN PENGESAHAN 

1. Judul karya Business Plan : 

2. Data dari ketua tim 

a. Nama lengkap : 

b. NIM : 

c. Jurusan/Fakultas : 

d. Perguruan Tinggi : 

e. Alamat Rumah : 

f. Alamat Email : 

 

3. Anggota Tim/Penulis 1. 

  2. 

4. Dosen Pembingging 

a. Nama Lengkap : 

b. NIP : 

c. Alamat Rumah/No. Hp : 

d. Email : 

      Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

 

Menyetujui,                                                                                                                                                              

  Dosen Pembimbing 

   Ketua 

 

(Nama Terang)                                   (Nama Terang)     

NIP....................................       NIM...................................  

     Mengetahui 

         Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan   

 

     

     (Nama Terang)                      

 

    NIP......................................     

  

 



 

 

 

 

Lampiran 2 

 

LEMBAR ORISINALITAS KARYA BUSINESS PLAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : 

Perguruan tinggi  : 

Jurusan/fakultas  :           

Jabatan: ketua tim  : Ketua tim 

Judul Karya Business Plan : 

 

“JUDUL KARYA BUSINESS PLAN 

 

 

       Menyatakan bahwa karya tersebut bersifat ORISINAL bukan plagiat dan belum  

       Pernah menjuarai lomba sejenis sebelumnya. 

       Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudia hari  

       Terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak 

       Panitia “National Business Plan Competition 2021” 

 

 

         (Kota, tanggal-bulan-tahun) 

 

 

 

 

 

 

 

          (Nama Ketua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materai 10.000 



 
 

Lampiran 3  

 

Layout Bussines Model Canvas 

 

BUSINESS MODEL CANVAS 

 

Judul BMC    : 

Nama Tim    : 

Asal Universitas : 

Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationship Customer Segments 

     

Key Resource Channel 

  

Cost Structure Revenue Streams 

  



 

 

 

 

A.   Penjelasan Pengisian Template Business Model Canvas 

 

1. Pada kolom Key Partners, Anda menjelaskan pihak-pihak mana saja yang menjalin kerja sama 

dengan usaha Anda. Pihak-pihak ini dapat menyokong dan alokasi sumber daya, serta 

meningkatkan kinerja usaha Anda. Contohnya adalah pihak pemasok yang menyokong bahan-

bahan mentah ataupun barang-barang yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha Anda. 

2. Pada kolom Key Activities, Anda menuliskan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh usaha 

Anda. Kegiatan yang dilakukan tentunya akan memberikan manfaat bagi perkembangan usaha 

Anda. Seperti melakukan kegiatan pemasaran produk kepada konsumen atau melakukan 

survey-survey terkait perkembangan lokasi usaha Anda. 

3. Pada kolom Value Preposition, Anda menjelaskan manfaat apa yang akan diterima oleh 

konsumen ketika menggunakan produk Anda. Anda juga menjelaskan keunikan apa yang 

dimiliki produk Anda. Selain itu, Anda menjelaskan perbedaan antara produk anda dengan 

produk pesaing lainnya. 

4. Pada kolom Customer Relationship, Anda menjelaskan suatu cara dalam menjalin dan 

mempererat hubungan dengan konsumen. Hal tersebut ditujukan agar konsumen tetap setia 

menggunakan produk Anda sekaligus meningkatkan jumlah konsumen terhadap produk Anda. 

Contohnya melakukan strategi pemasaran dengan pemberian diskon khusus pada pelanggan 

tertentu. 

5. Pada kolom Customer Segments, Anda menentukan secara spesifik segmentasi dari produk 

Anda. Dari segmentasi tersebut, Anda menetapkan target pelanggan Anda. Contohnya: 

Menentukan segmentasi produk berdasarkan tingkat umur, geografis, gender, maupun perilaku 

khusus dari konsumen itu sendiri. 

6. Pada kolom Key Resources, Anda menjelaskan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh usaha 

Anda. Sumber daya yang dimiliki mencakup pengelolaan bahan baku, penataan SDM, dan hal-

hal yang terkait dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. 

7. Pada kolom Channels, Anda menulis hal apa saja yang akan digunakan dalam menyampaikan 

produk Anda sehingga sampai pada konsumen. Seperti melalui social media, pembagian 

brosur, melalui kerja sama, atau lainnya. 



 

 

 

 

 

 

8. Pada kolom Cost Structure, Anda memaparkan struktur anggaran secara rinci dari usaha 

Anda, terkait biaya-biaya apa saja yang menjadi tanggungan usaha Anda. Seperti biaya 

transportasi perusahaan, biaya gaji tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. 

9. Pada kolom Revenue Stream, Anda memaparkan sumber-sumber pendapatan usaha Anda. 

Pendapatan tersebut diperoleh dari keuntungan penjualan produk setiap bulannya maupun 

dari kerjasama dengan pihak eksternal. 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 4 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

KETUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap : 

Perguruan Tinggi : 

Jurusan/Fakultas :  

NIM : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Alamat :  

No. HP/Telepon :  

Alamat Email : 

Riwayat Organisasi : 

No Kegiatan/Organisasi Periode Jabatan 

1. - - - 

2.    

3.    

Prestasi yang Pernah Diraih 

No Prestasi  Tahun  Penyelenggara 

1. - - - 

2.    

3.    

 

 

Pas Foto 
3x4 



 

 

   

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

ANGGOTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap : 

Perguruan Tinggi : 

Jurusan/Fakultas :  

NIM : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Alamat :  

No. HP/Telepon :  

Alamat Email : 

Riwayat Organisasi : 

No Kegiatan/Organisasi Periode Jabatan 

1. - - - 

2.    

3.    

Prestasi yang Pernah Diraih 

No Prestasi  Tahun  Penyelenggara 

1. - - - 

2.    

3.    

 

 

Pas Foto 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

ANGGOTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap : 

Perguruan Tinggi :  

Jurusan/Fakultas :  

NIM : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Alamat :  

No. HP/Telepon :  

Alamat Email : 

Riwayat Organisasi : 

No Kegiatan/Organisasi Periode Jabatan 

1. - - - 

2.    

3.    

Prestasi yang Pernah Diraih 

No Prestasi  Tahun  Penyelenggara 

1. - - - 

2.    

3.    
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