
 

 

 
 

 

PERSYARATAN PESERTA 

Entrepreneur Challenge 

 Peserta adalah perorangan atau kelompok yang terdiri dari maksimal 3 orang anggota 

yang setiap individunya pemuda/i berusia 16- 23 tahun. 

 Peserta merupakan perorangan atau team yang sedang menjalankan usaha dan/atau yang 

hanya memiliki ide bisnis. 

 Berdomisili di Bali. 

 Jenjang pendidikan maksimal S1 dan tidak sedang menempuh jenjang pendidikan S2. 

 Peserta sanggup menandatangani surat perjanjian kerjasama (kontrak) dan mematuhi 

semua ketentuan yang berlaku. 

 Belum pernah menerima bantuan dari Equitech sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

KRITERIA RENCANA BISNIS ENTREPRENEUR CHALLENGE 

1. Rencana bisnis yang diperlombakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. 

2. Rencana bisnis yang diperlombakan belum pernah dioperasikan di masyarakat. 

3. Rencana bisnis yang diperlombakan bukan merupakan skema distributor MLM, agen 

asuransi, member broker property, agen penjualan investasi bursa berjangka, dan semua 

sistem keagenan yang serupa dengan skema tersebut. 

4. Rencana bisnis yang diperlombakan tidak mengandung indikasi skema money game, 

arisan berantai, ataupun skema pyramid.  

5. Rencana bisnis yang diperlombakan layak diimplementasikan sebgai bisnis nyata. 

6. Rencana bisnis yang diperlombakan belum pernah keluar sebagai pemenang dalam 

kompetisi Equitech sebelumnya. 

7. Rencana bisnis yang diperlombakan adalah karya original dari peserta, serta tidak meniru 

rencana bisnis yang sudah ada atau peserta dipublikasikan ke khalayak umum. 

8. Rencana bisnis dapat berupa bisnis yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari namun 

peserta harus dapat memberikan suatu inovasi kreatif hasil pemikiran sendiri yang 

membedakan bisnis yang direncanakan peserta dengan bisnis yang sudah ada. 

9. Rencana bisnis yang diperlombakan diharapkan memiliki dampak positif dan  

berkontribusi langsung terhadap lingkungan sosial peserta. Dampak yang diharapkan 

adalah : 

 Pembukaan lapangan pekerjaan baru. 

 Pemanfaatan potensi daerah tersebut. 

 Pemanfaatan limbah. 

 Membantu memecahkan permasalahan lingkungan sosial peserta dan lain 

sebagainya. 



 

 

 
 

10. dewan juri berhak untuk membatalkan kemenangan peserta jika terbukti ada indikasi 

pelanggaran dari ketentuan yang telah disebutkan di atas. 

 

PANDUAN PENULISAN RENCANA BISNIS 

8
th 

EQULIBRIUM ENTREPRENEUR CHALLENGE (8
th

 EQUITECH) 

 

Pencatatan bisnis harus dapat menunjukkan ide dasar bisnis dan menggambarkan potensi 

bisnis saat ini. hak tersebut penting karena dapat membantu entrepreneur menyusun bisnis dan 

menggambarkan nilai untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Perencanaan bisnis juga harus 

dapat menjelaskan kunci-kunci keberhasilan ataupun kegagalan, karena akan membantu 

entrepreneur dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. 

Perencanaan Bisnis (Business Plan) adalah proposal yang menguraikan ide yang menjadi dasar 

pengembangan pendirian bisnis dan segala hal yang berkaitan dengan pendirian bisnis tersebut. 

Bagi para entrepreneur yang sedang memulai usaha baru, perencanaan bisnis mempunyai empat 

dasar, yaitu : 

 Perencanaan bisnis mengidentifikasi lingkup konteks kesempatan bisnis. 

 Menyajikan pendekatan yang digunakan oleh entrepreneur dalam mengeksplorasi 

kesempatan tersebut. 

 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan jika bisnis tersebut berhasil. 

 Berfungsi sebagai alat untuk mencari modal keuangan. 

Jadi intisari perencanaan adalah jembatan antara ide dan kenyataan, artinya ide bisnis dapat 

diwujudkan menjadi kenyataan dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pemicu 

keberhasilan dan kegagalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat  menulis perencanaan bisnis 

atau Business Plan adalah : 

 Perencanaan bisnis disusun secara singkat dan jelas. 

 Perencanaan bisnis hendaknya berorientasi pada keadaan masa yang akan datang. 

 Hindari asumsi-asumsi yang berlebihan. 



 

 

 
 

 Sebaiknya dalam perencanaan bisnis disertakan analisis SWOT (Strength-Weakness-

Opportunity-Threats) 

 Sertakan bukti-bukti yang akurat dalam menyusun argumentasi dan perhitungan. 

 Tulisan harus focus. 

 Identifikasi dengan jelas pasar dan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

FORMAT PENULISAN PROPOSAL BISNIS 

LOMBA KEWIRAUSAHAAN 

8
th 

EQULIBRIUM ENTREPRENEUR CHALLENGE (8
th

 EQUITECH) 

 

BAGIAN AWAL 

1. Halaman Judul 

2. Kata Pengantar 

3. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 

4. Daftar Isi 

 

BAGIAN UTAMA 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan Usaha 

 

II. Deskripsi Usaha 

2.1 Deskripsi dan Bidang Usaha 

2.2 Analisis SWOT 

2.3 Dampak Usaha Terhadap Lingkungan (Ekonomi, Sosial, Budaya) 

2.4 Resiko Usaha 

 

 

 



 

 

 
 

 

III. Analisis Produk 

3.1 Jenis Produk 

3.2 Nama dan Karakteristik Produk 

3.3 Kegunaan, Keunggulan, dan Keunikan  

 

IV. Rencana Pemasaran 

4.1 Deskripsi dan Target Konsumen 

4.2 Pesaing dan Situasi Persaingan 

4.3 Strategi dan Taktik Pemasaran 

4.4 Target Penjualan Selama ± 3 bulan  

 

V. Rencana Operasional dan Produksi 

5.1 Bahan Baku, Bahan Penolong, dan Peralatan 

5.2 Proses Produksi 

5.3 Lokasi Produksi 

5.4 Kapasitas dan Target Produksi Selama ± 3 bulan 

5.5 Target Penjualan Selama ± 3 bulan 

 

VI. Rencana Manajemen 

6.1 Struktur Organisasi 

6.2 Job Description 

6.3 Analisis SDM  

6.4 Jadwal Kegiatan Selama ± 3 bulan 



 

 

 
 

 

VII. Analisis Keuangan I  

7.1 Modal Start Up 

7.2 Kebutuhan Modal Kerja 

7.3 Penentuan Harga Pokok Penjualan 

7.4 Neraca 

7.5 Laporan Laba/Rugi 

7.6 Benefit Cost Ratio 

7.7 Perhitungan Payback Period 

 

VIII. Analisis Keuangan II  

8.1 Sumber Keuangan 

8.2 Kebutuhan Modal Kerja 

8.3 Penentuan Harga Pokok Penjualan 

8.4 Neraca 

8.5 Laporan Laba/Rugi 

8.6 Benefit Cost Ratio 

8.7 Perhitungan Payback Period 

 

IX. Penutup 

9.1 Harapan dan Keyakinan 

 

Bagian Akhir 

1. Lampiran 



 

 

 
 

2. CV Pengusul 

4. Surat Pernyataan Sanggup 

3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan Modal EQUITECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PENJELASAN FORMAT PENULISAN 

RENCANA BISNIS 

8
th 

EQULIBRIUM ENTREPRENEUR CHALLENGE 

Adapun penjelasan format penulisan sebuah perencanaan bisnis adalah sebagai berikut : 

 

BAGIAN AWAL 

1. Halaman Judul 

 Judul diketik dengan huruf besar, menarik, singkat, serta tidak lebih dari 15 kata. 

2. Kata Pengantar 

3. Ringkasan Eksekutif 

 Menjelaskan garis besar usaha yang dibuat dengan singkat dan padat. 

4. Daftar Isi 

 

BAGIAN UTAMA 

 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

      Berisi mengenai latar belakang atau alasan membuat usaha. 

1.2 Tujuan Usaha 

     Menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai bisnis tersebut. 

 

II. Deskripsi Usaha 

Berisi penjelasan tentang konsep bisnis dan produk/jasa yang diusulkan. 

2.1 Deskripsi dan Bidang Usaha 



 

 

 
 

      Deskripsi bisnins menjelaskan mengenai bisnis yang akan dibuat serta latar 

belakang memilih untuk mendirikan usaha tersebut, beserta identitas usaha (nama 

perusahaan, logo, visi, misi, motto, alamat perusahaan, budaya dan nilai perusahaan). secara 

lengkap yang dijelaskan pada deskripsi bisnis adalah : Penjelasan Singkat bisnis merupakan 

penjelasan singkat tentang jenis bisnis yang diajukan, visi, misis, tujuan dan manfaat dari 

bisnis tersebut untuk pelaku bisnis, investor, dan masyarakat. Latar Belakang Bisnis 

merupakan alasan tentang mengapa membuat bisnis tersebut, dapat dijelaskan dengan 

analisis kondisi sekitar yang berkaitan dengan bisnsis tersebut. Tujuan Usaha menjelaskan 

mengenai tujuan yang ingin dicapai bisnis tersebut. 

2.2 Analisis SWOT 

   SWOT adalah strength-weaknesses-opportunity-threats. Dan pada bagian ini dijelaskan 

mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman yang kira-kira dihadapi oleh 

bisnis tersebut. 

2.3 Dampak Usaha Terhadap Lingkungan (Ekonomi, Sosial, Budaya) 

 Memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha yang menimbulkan dampak besar dan 

penting terhadap lingkungan. 

2.4 Resiko Usaha 

  Berisi tentang kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak terduga dan 

tidak diharapkan. 

 

III. Analisis Produk 

Produk yang dimaksud disini bisa juga berupa jasa. Produk atau jasa yang diusulkan 

bentuknya mengandung suatu inovasi sehingga memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

produk jasa yang sudah ada. Inovasi bisa dalam hal produksi/jasa itu sendiri, proses 

menyampaikan ke pelanggan atau proses produksinya. Pada bagian ini harus dijelaskan : 

3.1 Jenis Produk 

Berisi tentang jenis produk apa yang dihasilkan. 

3.2 Nama dan Karakteristik Produk 

 Berisis tentang nama dan karakteristik produk yang dihasilkan. 



 

 

 
 

3.3 Kegunaan, Keunggulan, dan Keunikan  

 Fungsi dan kegunaan dari produk/jasa, baik fungsi utama maupun fungsi tambahan. 

Keunggulan produk dibandingkan dengan produk lain yang berada di pasaran.  

 

IV. Rencana Pemasaran 

4.1 Deskripsi dan Target Konsumen 

  Jelaskan siapa yang menjadi konsumen produk/jasa bisnis dan tunjukkan bagaimana 

perilaku konsumen tersebut secara umum dalam membeli produk/jasa yang sejenis dengan 

produk/jasa yang telah direncanakan peserta beserta target konsumennya. 

4.2 Pesaing dan Situasi Persaingan 

 Jelaskan pesaing-pesaing utama dan pesaing-pesaing lainnya. Buatlah analisis kekuatan 

dan kelemahan pesaing, bandingkan produk/jasa yang ingin dihasilkan dengan produk/jasa 

pesaing ataupun produk/jasa subtitusi berdasarkan pangsa pasar, kualitas, harga, 

performansi, distribusi, servis, garansi dan fitur-fitur yang lain. Bandingkan nilai tambah 

produk atau nilai yang diviptakan bagi konsumen. Jelaskan cara dalam menghadapi 

persaingan tersebut. 

4.3 Strategi dan Taktik Pemasaran 

 Pada dasarnya terbagi atas product (produk), place (tempat), price (harga), promotion. 

Product menjelaskan produk apa yang akan dihasilkan. Place besisi penjelasan mengenai 

tempat yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau tempat untuk memproduksi. 

Price menjelaskan harga produk yang akan digunakan di pasaran, dan promotion 

menjelaskan strategi promosi yang akan dilaksanakan serta media promosi yang akan 

digunakan. Serta jelaskan strategi pemasaran apa yang akan digunakan.  

 

V. Rencana Operasional dan Produksi 

Bagian ini harus menjelaskan bagaimana produk atau jasa dihasilkan. Uraian pada 

bagian itu akan mencakup : 

5.1 Bahan Baku, Bahan Penolong, dan Peralatan 



 

 

 
 

 Pada bagian ini dijelaskan bahan baku, bahan penolong, dan peralatan yang akan 

digunakan dalam proses produksi tersebut. 

5.2 Proses Produksi 

 Pada bagian ini dijelaskan bagaimana proses produksi yang akan digunakan untuk 

menghasilkan produk yang diinginkan. Jelaskan proses yang memegang peranan penting 

atau memiliki resiko yang paling besar terhadap kelangsungan produksi. Jelaskan tentang 

supply bahan baku yang diinginkan. 

5.3 Lokasi Produksi 

 Jelaskan mengenai rencana lokasi bisnis beserta analisisnya. Jelaskan kelebihan dan 

kelemahan dari lokasi yang dipilih. Serta jelaskan mengenai fasilitas-fasilitas yang terdapat 

dalam lokasi bisnis. 

5.4 Kapasitas dan Target Produksi Selama ± 3 bulan 

 Menjelaskan target produksi perbulan yang akan dicapai dalam waktu minimal selama ± 

3 bulan. 

5.5 Target Penjualan  

Berisi tentang target penjualan produk yang dihasilkan ± 3 bulan. 

 

VI. Rencana Manajemen 

Bagian ini menjelaskan struktur organisasi, personalia yang terlibat, dan jadwal yang 

akan dilaksanakan selama ± 3 bulan ke depan. 

6.1 Struktur Organisasi 

 Jelaskan mengenai struktur organisasi yang ada dalam bisnis tersebut. Serta disampaikan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi. 

6.2 Job Description 

Berisi mengenai pembagian tugas-tugas dari masing-masing divisi.  

 

 



 

 

 
 

6.3 Analisis SDM  

Berisi tentang dasar-dasar pendidikan beserta pengalaman-pengalaman dari SDM 

yang dipekerjakan.  

6.4 Jadwal Kegiatan Selama ± 3 bulan 

Bagian ini sangatlah penting karena pada bagian ini dijelaskan jadwal perencanaan 

kegiatan bisnis selama ± 3 bulan ke depan dengan sangat terperinci. Serta target-target yang 

ingin dicapai perbulannya baik target produksi dan target penjualan. 

 

VII. Analisis Keuangan I  

 Pada bagian ini dijelaskan sumber keuangan untuk bisnis ini selain dari dana yang telah 

disampaikan oleh BEM FEB Unud. Perhitungan kebutuhan investasi dan modal kerja yang 

dihasilkan. Penentuan harga pokok penjualan. Rencana laporan laba/rugi, rencana neraca awal 

dan neraca akhir selama ± 3 bulan. Rencana laporan laba/rugi dan benefits cost ratio serta 

perhitungan payback period.  

7.1 Modal Start Up 

Pada bagian ini dijelaskan modal awal ketika usaha didirikan. 

7.2 Kebutuhan Modal Kerja 

 Pada bagian ini modal kerja adalah modal yang dikeluarkan untuk sewa tempat usaha, 

peralatan, gaji pegawai, bahan produksi, ATK, promosi dan lain sebagainya. 

7.3 Penentuan Harga Pokok Penjualan 

 Dibagian ini dijelaskan cara penetapan Harga Pokok Penjualan dari produk. 

7.4 Neraca 

 Laporan keuangan yang memuat dan melaporkan mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas 

pemegang saham suatu perusahaan. 

7.5 Laporan Laba/Rugi 

 Laporan yang berisi penjelasan mengenai laba/rugi bisnis dalam suatu periode tertentu. 

Laporan laba/rugi berisi pendapatan bisnis yang dikurangi dengan beban-beban yang terjadi. 



 

 

 
 

7.6 Benefit Cost Ratio 

 Benefit Cost Ratio adalah pendapatan dibagi dengan total biaya yang terjadi. 

7.7 Perhitungan Payback Period 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai perhitungan berapa lama waktu yang diperlukan 

untuk dapat mengembalikan modal usaha yang telah dikeluarkan. 

 

VIII. Analisis Keuangan II  

Pada bagian ini peserta harus membuat analisis keuangan yang dimana seandainya 

peserta diberikan stimulus modal sebesar Rp. 50.000.000 

8.1 Sumber Keuangan 

 Pada bagian ini dijelaskan sumber keuangan dimana dana yang diberikan sebesar 

Rp 50.000.000. 

8.2 Kebutuhan Modal Kerja 

  Pada bagian ini dijelaskan modal kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk  sewa 

tempat usaha, peralatan, gaji pegawai, bahan produksi, ATK, promosi dan lain sebagainya 

8.3 Penentuan Harga Pokok Penjualan 

 Dibagian ini dijelaskan cara penetapan Harga Pokok Penjualan dari produk. 

8.4 Neraca 

 Laporan keuangan yang memuat dan melaporkan mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas 

pemegang saham suatu perusahaan. 

8.5 Laporan Laba/Rugi 

 Laporan yang berisi penjelasan mengenai laba/rugi bisnis dalam suatu periode tertentu. 

Laporan laba/rugi berisi pendapatan bisnis yang dikurangi dengan beban-beban yang terjadi. 

 

8.6 Benefit Cost Ratio 

 Benefit Cost Ratio adalah pendapatan dibagi dengan total biaya yang terjadi. 



 

 

 
 

 

8.7 Perhitungan Payback Period 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai perhitungan berapa lama waktu yang diperlukan 

untuk dapat mengembalikan modal usaha yang telah dikeluarkan. 

 

IX. Penutup 

9.1  Harapan dan Keyakinan 

 Berisi tentang harapan dan keyakinan untuk usaha kedepannya. 

 

BAGIAN AKHIR 

1. Lampiran 

Lampiran berisi curriculum vitae ketua anggota kelompok, berisikan gambar 

produk, daftar referensi, komponen dan perlatan. Fasilitas produksi, laporan-laporan 

usaha, atau dokumen-dokumen lain yang mendukung perencanaan bisnis ini. 

2. CV Pengusul 

3. Surat Pernyataan Sanggup 

4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan Modal EQUITECH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PENJELASAN PENULISAN RENCANA BISNIS 

8
th 

EQULIBRIUM ENTREPRENEUR CHALLENGE 

 

Proposal bisnis diketik menggunakan MS Word dan/atau MS Excel pada bagian utama 

proposal kertas A4, spasi 1,5, font Times New Roman 12 point dengan margin kiri 4 cm, atas, 

kanan, dan bawah 3cm, maksimal 25 halaman. Naskah dijilid head cover buffalo orange (tanpa 

perekat) dan dibuat rangkap 4 (empat) yang berisi : 

1. Naskah lengkap dengan format word 97-2003 Document 

2. Cover dapat didesain semenarik mungkin tetapi memuat unsur-unsur di bawah ini:  

1) Memuat judul bisnis yang direncanakan 

2) Memuat nama anggota kelompok yang mengajukan proposal bisnis. 

3) Memuat asal Fakultas dan Universitas atau Sekolah dari peserta lomba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


