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Pendahuluan 
 
Kompetisi Business Plan (rencana bisnis) merupakan acara tahunan Program Virtual Company 

Indonesia untuk mengasah kemampuan presentasi dan meningkatkan kepercayaan diri tampil 

di depan umum. Business Plan yang dibuat setiap perusahaan siswa merupakan hasil 

kompilasi pekerjaan yang selama ini telah dikerjakan oleh siswa.  

 

Kompetisi Business Plan akan dibagi dalam dua tahap, yaitu Babak Penyisihan (Preliminary 

Round) () dan Babak Final (Final Round). Semua perusahaan virtual terlibat dalam Preliminary 

Round, bagi enam (6) perusahaan terbaik akan  melanjutkan ke Babak Final.  

 

Penilaian kompetisi ini dilakukan dengan objektif berdasarkan kriteria penilaian dalam rubric 
yang dapat dilihat dalam Portal VCI (id.penworldwide.org).    
 

 

Agenda 
 

Agenda Tanggal Keterangan 
Batas waktu 
pengiriman materi 

19 Januari 2018 Kirim materi berikut ke m.arianto@virtualcoindonesia.org: 

 Logo Perusahaan (JPEG atau PNG Format) 

 Softcopy Business Plan (PDF format)  

 Softcopy Presentasi (PPT format) 
   

 

Babak Penyisihan 
(detil jadwal lihat 
di bawah) 

 
24 & 25 Januari 
2018 

 Hadir di tempat kompetisi 30 menit sebelum 
waktu yang ditentukan 

 Menggunakan baju formal dan sopan 

 Membawa back up file presentasi (PPT) dalam 
flashdisk 

   

Pengumuman lolos 
ke Final Round 

26 Januari 2018 Pengumuman akan diinformasikan melalui email, website 
dan sosial media. 

   

Batas Waktu 
pengiriman materi 
Babak Final  

2 Februari 2018 Kirim materi berikut ke m.arianto@virtualcoindonesia.org 
dan konfirmasi pengiriman ke no 081319930401: 

 Softcopy Business Plan (PDF format)  

 Softcopy Presentasi (PPT format) 
   

Babak Final 
(Detil jadwal 
menyusul) 

8 Februari 2018  Hadir di tempat kompetisi 30 menit sebelum 
acara dimulai 

 Menggunakan baju formal dan sopan 

 Membawa back up file presentasi (PPT) dalam 
flashdisk 
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Babak Penyisihan 
Rabu & Kamis, 24 & 25  Januari 2018 
Ruang Presentasi 1 & 2, Lantai 3 Annex-2  HighScope Indonesia 

 
Hari 1: Rabu, 24 Januari 2018 

Waktu Kegiatan 
08.30 – 08.55 Pendaftaran 

 Sesi Presentasi 

Ruang Presentasi 1 Ruang Presentasi 2 

09.00 – 09.30 Kikai by NVCO – HighScope Indonesia Flavour Brave – SMKN 20 Jakarta 

09.35 – 10.05 Divergent Evolution – SMKN 20 Jakarta Anggun by Haegea – HighScope Indonesia 

10.10 – 10.40 Teduh Kebangsaan – SMKN 18 Jakarta Jinhae – SMKN 51 Jakarta 

10.45 – 11.15 Eat Time – SMKN 9 Jakarta Bright – SMKN 18 Jakarta 

11.20 – 11.50 Twenty Second Craft  – SMKN 9 Jakarta GOI – SMKN 51 Jakarta 

 
Hari 2: Kamis, 25 Januari 2018 

Waktu Kegiatan 
08.30 – 08.55 Pendaftaran 

 Sesi Presentasi 

Ruang Presentasi 1 Ruang Presentasi 1 

09.00 – 09.30 Back to Back by Kudeta – HighScope Indonesia Nusarasa Indonesia – SMKN 18 Jakarta 

09.35 – 10.05 A6Teen – SMKN 51 Jakarta Ngaso Pungkasan – SMKN 18 Jakarta 

10.10 – 10.40 Gonie – SMKN 51 Jakarta Typ – SMKN 43 Jakarta 

10.45 – 11.15 Mafaza – SMKN 9 Jakarta Skillgent Uniferent – SMKN 43 Jakarta 

11.20 – 11.50 CXP – SMKN 9 Jakarta  

 

Babak Final  
Kamis,  8 Februari  2018 
Black Box Theatre, Gedung 2 – HighScope Indonesia  

 

Waktu Kegiatan 
08.00 – 08.30 Pendaftaran 

08.35 – 09.00 Pidato Pembuka/ pengenalan dewan juri 

09.00 – 09.30 (30’) Presentasi dan tanya jawab Peserta 1 

09.35 – 10.05 (30’) Presentasi dan tanya jawab Peserta 2 

10.10 – 10.40 (30’) Presentasi dan tanya jawab Peserta 3 

10.45 – 11.15 (30’) Presentasi dan tanya jawab Peserta 4 

11.20 – 11.50 (30’) Presentasi dan tanya jawab Peserta 5 

11.55 – 12.25 (30’) Presentasi dan tanya jawab Peserta 6 

12.30 – 13.30 (60’) ISHOMA 

13.35 – 14.00 (20’) Pengumuman hasil penjurian 

14.00 – 14.10 (10’) Pidato penutup 
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 Panduan  
 

1. Presentasi setiap perusahaan dapat diwakili oleh lima (5) hingga enam (6) orang dan setiap 

perusahaan diizinkan untuk membawa pendukung tidak lebih dari 3 orang (untuk Preliminary 

Round). Perwakilan dan pendukung perusahaan harus ditulis dalam Form Pendaftaran pada 

Lampiran dan dikirimkan kembali m.arianto@virtualcoindonesia.org paling lambat 12 Januari 

2018    

2. Dokumen Business Plan: 

a. Business Plan (dalam format PDF) dan Bahan Presentasi (dalam format PPT) dalam 
Bahasa Inggris dikirim ke m.arianto@virtualcoindonesia.org  sesuai dengan waktu 
yang ditetapkan.  

b. KESUAIAN. Data yang terdapat di dalam  Dokumen Business Plan (PDF) harus 

sama dengan data dalam Bahan Presentasi (PPT).  
c. KARYA ASLI: Business Plan dan presentasi harus merefleksikan karya asli dari murid-

murid dari perusahaan saat ini. Murid-murid diharuskan menulis rencana bisnis yang 
baru dan orisinil.   

d. FORMAT: Business Plan tidak boleh melebihi 20 halaman; tidak termasuk cover, 
ringkasan, daftar isi, dan lampiran. Rencana tertulis harus ditampilkan dalam font 
berukuran 12 dan spasi satu setengah atau ganda.  

e. DATA HARUS ASLI: Penjualan yang dicatat dalam laporan rugi laba tidak boleh berupa 
hasil dari transaksi rekayasa. Transaksi penjualan harus sesuai dengan transaksi nyata 
yang dicatat (didukung) oleh rekening bank perusahaan.  

3. Sesi Presentasi Business Plan setiap perusahaan diberikan waktu 30 menit yang terdiri dari:  

a. 10 menit Presentasi 

b. 10 menit Tanya Jawab 

c. 10 menit Saran dan Perbaikan 

4. Bahasa yang digunakan dalam presentasi adalah Bahasa Inggris. Pergunakan dan persiapkan 

kalimat yang efektif selama presentasi. Setiap anggota tim harus berpartisipasi dalam 

menjawab pertanyaan dan anggota tim TIDAK boleh berunding satu sama lain saat 

memformulasikan jawaban. 

5. Penilaian akan diberikan oleh juri berdasarkan dokumen Business Plan dan performa saat 

presentasi dengan bobot masing-masing 50%.  

6. Tim harus menggunakan komputer presentasi yang disediakan oleh panitia untuk presentasi. 
Hubungi panitia jika pengunaan komputer pribadi tidak bisa dihindarkan. Tim disarankan 
untuk membawa sebuah flash-drive dengan salinan cadangan presentasi, konektor ke VGA 
(jika menggunakan Macbook). Tim harus info ke panitia jika akan menggunakan audio.   

7. Semua anggota tim diharapkan untuk mengenakan pakaian bisnis atau profesional standar 
untuk semua acara kompetisi. Sepatu olahraga, celana jins dan pakaian kasual lainnya tidak 
diperbolehkan. Pria diharapkan mengenakan setelan jas dan dasi. Wanita diharapkan stelan 
jas atau stelan celana.  

 

Tata Tertib  
> Babak Penyisihan 

Rabu & Kamis, 24 & 25 Januari 2018 
 

 Tim harus mendaftar dan melapor ke ruang tunggu kompetisi, dengan koordinator VCI 
mereka, 30 menit sebelum jadwal presentasi yang telah ditetapkan.  

 Guru VCI dan/atau para orangtua akan diperbolehkan mengamati tim mereka. 

 Pengamat ruang kompetisi DILARANG berinteraksi dengan anggota tim murid setelah mereka 
memasuki ruang presentasi dan DILARANG membantu partisipan murid dengan cara apapun.  

 Tidak ada seorangpun kecuali kru acara yang dapat berkomunikasi dengan para juri di 
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dalam atau di luar ruang presentasi.  

 Untuk menghindari gangguan, orang-orang akan diminta untuk TIDAK memasuki atau keluar 
dari ruangan setelah presentasi dimulai.  

 Anggota tim harus menunggu sampai Pimpinan Juri menyambut mereka dan mempersilahkan 
mereka untuk memulai presentasi mereka.  

 Tim yang telah melaksanakan presentasi, diperbolehkan meninggalkan area pelaksanaan 
kompetisi.  

 
> Babak Final 
Kamis, 8 Februari 2018 
 

 Semua aturan dari Babak Penyisihan berlaku. 

 Guru pendamping dan pendukung diperbolehkan untuk menyimak presentasi dari tim lain 
selama acara berlangsung.  

 Untuk menghindari gangguan, orang-orang akan diminta untuk TIDAK memasuki atau keluar 
dari Ruang Kompetisi setelah presentasi dimulai. 

 Tim boleh membagikan bahan presentasi kepada para juri (salinan dari slide presentasi 
mereka dan/atau handout, dll).  

 Tim boleh memperlihatkan contoh atau demo produk kepada juri dan audiens. 

 Anggota tim harus menunggu sampai Pimpinan Juri menyambut mereka dan mempersilahkan 
mereka untuk memulai presentasi mereka. 
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Tips 
Persiapan Presentasi 
 
Panduan berikut akan membantu persiapan tim untuk Presentasi Rencana Bisnis. 
 

 Mengenali Rencana Bisnis Anda 

 Penting bagi semua anggota tim untuk mengenali secara keseluruhan semua aspek dari 
rencana bisnis mereka.  

 Ketika mempresentasikan analisa industri, pastikan menganalisa industri yang nyata maupun 
yang virtual. 

 
> Berlatih 
Berlatih melakukan presentasi dengan tiga cara: sendirian, sebagai sebuah tim dan di depan audiens.  
 
Berlatih sendirian 
Anggota tim harus meninjau presentasi mereka untuk memastikan bahwa presentasi tersebut masuk 
akal. Berlatihlah di depan cermin, orangtua dan teman-teman anda. Ini membantu anda untuk merasa 
percaya diri dan menemukan gaya anda.  
 
Berlatih sebagai sebuah tim 
Berlatihlah melakukan presentasi sebagai sebuah tim beberapa kali. Pastikan menggunakan alat bantu 
visual ketika berlatih agar tehnologi menjadi bagian yang mulus bagi presentasi anda. Saling 
memberikan kritik yang membangun.  
 
Berlatih di depan audiens 

 Presentasikan rencana bisnis anda di depan audiens. Ini membantu tim anda untuk merasa 
nyaman di hadapan “orang asing”, membangun keahlian “kontak mata” dan menerima 
rekomendasi yang berharga untuk memperbaiki presentasi anda. 

 Beberapa orang yang dapat disertakan di dalam audiens anda adalah kolega, guru, kepala 
sekolah VCI dan rekan bisnis. Jika memungkinkan, minta anggota audiens anda untuk 
membaca rencana bisnis anda dan mengembangkan pertanyaan untuk diajukan kepada tim 
anda setelah presentasi anda.  

 Sangat direkomendasikan agar tim bekerja dengan pelatih/rekan industri yang dapat 
menyediakan panduan profesional yang berharga. 

 
> Persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan 

 Direkomendasikan agar anggota tim berlatih memberi respon terhadap pertanyaan yang 
diajukan. 

 Pertanyaan dapat terkait dengan aspek manapun dari bisnis, rencana tertulis atau presentasi 
lisan anda. 

o Pertimbangkan untuk membiasakan diri anda dengan: 
o Keprihatinan terhadap bisnis saat ini (misal situasi ekonomi saat ini, suku bunga, 

outsourcing, pajak dan etika).  

 Peristiwa-peristiwa saat ini dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi bisnis anda (misal  
harga, persediaan, ketersediaan pasar, konsumen, karyawan, profit).  

 Nama-nama konsumen dan pemasok penting anda 

 Konsep keuangan pribadi 
 
> Menggunakan catatan 
 
Presenter boleh menggunakan catatan atau garis besar sebagai referensi selama presentasi. Alat bantu 
visual ditujukan bagi audiens dan para juri untuk mengikuti presentasi anda. Sesuaikan posisi diri anda, 
agar separuh diri anda menghadap layar maupun audiens. Anda akan disediakan pointer untuk 
memberi penekanan pada slide Anda.  
 
 


