NAMA KEGIATAN
Bussiness Plan Competition (BPC) 2015
TEMA KEGIATAN
"Go Studentpreneur untuk Mencapai Kemandirian Bangsa dalam Menghadapi MEA
2015"
LATAR BELAKANG
Masalah ekonomi yang sampai saat ini masih dihadapi oleh Indonesia salah satunya
adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi usia produktif sehingga menimbulkan
pengangguran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan lapangan
pekerjaan adalah dengan melibatkan peran wirausahawan khususnya para wirausahawan
muda (young entrepreneur). Dengan berwirausaha, masyarakat dapat berperan aktif dalam
upaya mengatasi pengangguran dan mampu mempersiapkan diri dalam Masyarakat
Ekonomi ASEAN. Kegiatan wirausaha dapat dimulai ketika seseorang masih duduk di
bangku sekolah terutama bagi mereka yang telah bersekolah di sekolah menengah kejuruan.
Siswa SMK diharapkan mampu berperan menjadi wirausahawan muda yang dapat
menghasilkan suatu produk berdaya saing tinggi.
Siswa SMK diharapkan menjadi pelopor generasi bangsa yang mampu mengatasi
masalah pengangguran serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara
Indonesia menghadapi MEA 2015 dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha yang
sukses harus direncanakan secara matang. Oleh karena itu, Himpunan Mahasiwa Pendidikan
Akuntansi mengadakan kegiatan Bussiness Plan Competition (BPC) 2015 dengan tema
“"Go Studentpreneur unutk mencapai kemandirian bangsa dalam menghadapi MEA 2015”
Bussiness Plan Competition (BPC) 2015 ini merupakan program kompetisi atau lomba
rencana bisnis atau usaha siswa SMK se-Jawa. Program ini dilaksanakan untuk
pengembangan keterampilan siswa-siswi SMK dalam merencanakan usaha agar dapat
menghasilkan produk kreatif dan inovatif sehingga dapat mencetak para wirausahawan
muda Indonesia yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna menghadapi MEA 2015
serta mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Ide inovatif tersebut dituangkan dalam
proposal bisnis.

TUJUAN KEGIATAN
Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut:
1. Memacu peserta agar dapat berfikir kreatif dan inovatif.
2. Menggali potensi dan menumbuhkan motivasi siswa SMK dalam berwirausaha.
3. Mendorong pertumbuhan calon wirausahawan muda dalam melakukan perencanaan
bisnis secara matang dan dapat bersaing di dunia internasional.
4. Menekankan dan mengembangkan unsur kompetisi para siswa SMK sebagai calon
wirausahawan dalam dunia usaha.

BENTUK KEGIATAN
Acara Bussiness Plan Competition (BPC) 2015 dilaksanakan oleh HIMA DIKSI FE
UNY melalui Divisi Kewirausahaan (KWU) dengan tema "Go Studentpreneur untuk
Mencapai Kemandirian Bangsa dalam Menghadapi MEA 2015". Rangkaian acara tersebut
meliputi pengumpulan karya tulis oleh tim peserta, pengumuman 15 karya tulis yang masuk
ke final, dan akan menghadirkan peserta yang masuk ke babak final tersebut dari beberapa
SMK se-Jawa untuk bersaing mempresentasikan karya tulis atau proposal mereka dihadapan
juri pada 19 September 2015.
Juri dalam acara Business Plan Competition (BPC) 2015:
1. Endra Murti Sagoro, M. Sc. (Dosen FE UNY)
2. Andang Kirana, S.E (Wirausahawan)
3. Ir. Riyadi Ida Bagus Salyo Subali, MM (Disperindagkop)

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan ini akan diselenggarakan di Ruang Auditorium FE UNY, sedangkan jadwal
pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
1. Tanggal 8 Juni – 22 Agustus 2015 (Pendaftaran dan Pengumpulan karya)
2. Tanggal 24 Agustus 2015 (Penilaian Karya dan Pemilihan Karya 15 Besar)
3. Tanggal 30 Agustus 2015 (Pengumuman 15 karya yang lolos)
4. Tanggal 19 September 2015 Pukul 08.00 WIB - selesai (Presentasi 15 karya yang lolos)

HADIAH
Juara I

Rp 2.000.000,00 +Thropy

Juara II

Rp 1.500.000,00 +Thropy

Juara III

Rp 1.000.000,00 +Thropy

*Setifikat untuk seluruh finalis
Untuk info lebih lanjut mengenai Business Plan Competition 2015 dapat
menghubungi
085799262955 (Tuti) atau
081904203982 (Luluk) atau
-

FB

: BPC Fe UNY

-

Twitter

: @BPC_diksifeuny.

-

Email

: bpc.fe.uny@gmail.com (mengirim proposal business plan-nya)

-

BLOG

: businessplancompetitionuny.blogspot.com (Panduan BPC SMK Se Jawa 2015

bisa di download di sini)

