A. Format Proposal
Proposal diketik menggunakan MS Word pada kertas ukuran A4, spasi 1.5, Font
Times New Roman 12 point dengan margin kiri 4 cm, kanan, atas dan bawah 3
cm.

B. Sistematika Proposal
Judul
Form Cover, secara berurutan, berisi tulisan tentang
a.

Proposal Business Plan

b.

Nama Usaha Bisnia Anda

c.

Logo Sekolah

d.

Anggota Kelompok (Nama & NIS)

e.

Nama Sekolah, Kota, Tahun

Bab I (Pendahuluan)
Pada bagian pendahuluan, proposal harus menjelaskan mengenai:
a.

Latar belakang dan motivasi melakukan usaha

b.

Profil / uraian tentang usaha

c.

Visi dan Misi usaha

d.

Struktur organisasi

Bab II (Pembahasan)
Aspek Pasar dan Pemasaran
Pada bagian ini, proposal harus memuat analisis potensi atau peluang terserapnya
produk di pasar serta strategi yang akan diadopsi agar produk bisa bersaing
dengan produk sejenis di pasar. Bagian ini akan memuat penjelasan mengenai:
a.

Analisis SWOT

b.

Segmentasi pasar

c.

Strategi pemasaran yang akan diterapkan

Aspek Produksi
Bagian ini harus menjelaskan bagaimana produk atau jasa dihasilkan. Uraian pada
bagian ini akan mencakup:
a.

Bahan baku & bahan penolong

b.

Peralatan yang digunakan

c.

Proses produksi

d.

Jumlah produk yang dihasilkan selama satu tahun

e.

Pasokan bahan baku

Aspek Keuangan
Antara lain menjelaskan tentang:
a.

Besarnya

kebutuhan

modal

serta

penggunaannya

pengalokasiannya
b.

Proyeksi penjualan

c.

Proyeksi pengeluaran (biaya-biaya yang dikeluarkan)

d.

Proyeksi Neraca Awal dan Neraca Akhir Tahun

e.

Proyeksi Laporan Laba / Rugi

Bab III (penutup)
Kesimpulan

/

C. Ketentuan lainnya:

1.

Kerahasiaan Informasi


Segala informasi mengenai usaha yang diberikan menjadi hak
panitia dan tidak dapat ditarik kembali



Panitia dan Dewan Juri menjamin kerahasiaan informasi yang
diberikan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian
lomba



Apabila informasi akan dipublikasikan diluar kepentingan penilaian
lomba, panitia akan meminta izin tertulis terlebih dahulu dari
peserta pemilik informasi tersebut.

2.

Disclaimer


Panitia dan Dewan Juri tidak bertanggung jawab atas kebenaran,
validitas, dan akurasi informasi usaha yang diberikan serta
dibebaskan sepenuhnya dari segala konsekuensi yang timbul atas
ketidakbenaran informasi yang ada



Peserta/ pemberi informasi bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran, validitas, dan akurasi informasi usaha yang diberikan

