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1. A Glance of KOMPeK 

  

KOMPETISI EKONOMI (KOMPeK) 20 

KOMPeK adalah kompetisi ekonomi berskala nasional yang diadakan oleh mahasiswa FEB UI 

untuk siswa-siswi SMA sederajat, dengan empat cabang lomba yaitu,Economics Quiz (EQ), 

Economic Debate Competition (EDC), Economic Research Paper (ERP), dan  Business Challenge 

(BC). Tujuan dari diadakannya KOMPeK 20 adalah untuk memberikan kontribusi nyata dalam 

pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan juga sebagai sarana untuk 

memperkenalkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI kepada siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia. 

Dengan mengangkat tema ‘ACCELERATE : Accelerating Indonesia’s Economic Growth 

through Creative Industry’ pada KOMPeK 20 ini, kami berharap peserta dapat memahami 

pentingnya peran industri kreatif dalam perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan 

menyadari bahwa sebagai generasi millennial, merekalah yang memiliki andil besar untuk 

memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang. 

 

2. Cabang Lomba KOMPeK 20 

 

A. Economics Quiz (EQ)  

Economics Quiz (EQ) merupakan salah satu cabang lomba pada KOMPeK 20 yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi SMA tentang ekonomi 

secara komprehensif. Dihadirkan melalui babak-babak perlombaan dengan bentuk yang 

beragam, mulai dari cepat tepat hingga amazing economic race, EQ diharapkan dapat 

memberi value-added bagi para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Dengan 

tingkat kesulitan dan kualitas soal yang selalu dikontrol dengan baik oleh panitia yang 

berpengalaman, EQ merupakan salah satu cabang lomba yang memiliki prestise dan 

menjadi cabang lomba favorit setiap tahunnya. 
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B. Economic Debate Competition (EDC) 

Economic Debate Competition (EDC) merupakan perlombaan debat berbahasa Inggris 

dengan model sistem parlemen Asia yang menjadi salah satu dari empat cabang lomba 

KOMPeK 20. Dalam perlombaan ini, peserta dituntut untuk memahami isu-isu ekonomi 

terhangat, menggunakan keterampilan berbicara mereka, serta mampu menuangkan 

pemikiran kritis dan analitis dalam setiap argumen yang disampaikan. Mosi-mosi yang 

didebatkan akan mengangkat tema ekonomi sehingga peserta juga dapat mengaplikasikan 

teori ekonomi yang mereka ketahui dalam bentuk argumentasi. Dua tim akan 

memperdebatkan satu mosi dimana satu tim mendukung mosi tersebut sementara yang lain 

menentangnya. Masing-masing tim akan bergiliran menyajikan argumen dengan tujuan 

meyakinkan adjudicator dalam rentang waktu yang ditetapkan.  

 

C. Economic Research Paper (ERP) 

Economics Research Paper (ERP) adalah cabang lomba yang bertujuan untuk membangun 

minat siswa sekolah menengah atas (SMA) dalam bidang penelitian dan penulisan karya 

tulis, khususnya di bidang ekonomi. Peserta ERP merupakan tim yang beranggotakan 3 

orang siswa SMA dan sederajat. ERP menggunakan karya ilmiah sebagai media yang diuji 

dalam perlombaan. Hal ini mengacu pada tradisi keilmiahan dimana karya ilmiah sebagai 

bagian dari tulisan akademis secara umum merupakan sarana utama penyampaian gagasan 

dan ide ke kalangan luas. Karya tulis yang disusun oleh peserta diharapkan paling tidak 

memenuhi dua kriteria, yaitu kritis dan sistematis. Kritis memiliki artian bahwa karya tulis 

dituntut mampu memahami permasalahan secara mendalam dari sudut pandang yang 

sesuai, dan sistematis memiliki arti bahwa karya tulis disusun berdasarkan kerangka 

berpikir yang runtut dan dilaksanakan berdasarkan penelitian yang berbasis algoritma dan 

metodologi ilmiah. Penilaian atas karya tulis dan kecocokan dengan tema akan menjadi 

penilaian utama dalam penjurian, selain itu penjurian juga akan melibatkan penilaian di 

tahap final yang dilaksanakan di kampus FEB UI. 
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D. Business Challenge (BC) 

Business Challenge (BC) merupakan salah satu cabang kompetisi KOMPeK 20 yang 

menguji kemampuan entrepreneurship peserta. Rangkaian kompetisi Business Challenge 

terdiri atas business plan, business clinic, business ideas, business exhibition (Exhi-BC) 

dan business presentation. Melalui rangkaian perlombaan tersebut, peserta ditantang untuk 

dapat berinovasi dan mengembangkan suatu produk bisnis secara implementatif. Tidak 

hanya bersaing untuk menjadi pemenang dengan menyalurkan kemampuan yang dimiliki, 

peserta juga akan mendapatkan pandangan-pandangan mengenai start-up business dari 

para praktisi. 

 

3. Acara Pendukung 

 

A. KOMPeK Gathering 

KOMPeK Gathering adalah acara yang dilaksanakan untuk menyambut peserta KOMPeK 

20 sekaligus menjadi ajang perkenalan antarpeserta dan guru pendamping dari sekolah dan 

daerah yang berbeda-beda. Pada waktu yang bersamaan akan diadakan technical meeting 

yang memuat berbagai teknis pelaksaan setiap cabang lomba yang diadakan. 

 

B. Opening Ceremony 

Opening  Ceremony merupakan  upacara pembukaan  KOMPeK  20 secara resmi yang 

akan dilaksanakan di hari pertama pelaksanaan KOMPeK 20. 

 

C. Talkshow KOMPeK 

Talkshow KOMPeK merupakan salah satu side event terbesar yang ada dalam rangkaian 

acara KOMPeK 20. Talkshow KOMPeK 20 akan menambah wawasan dan pengetahuan 

peserta dan guru pendamping terkait dengan tema besar KOMPeK 20.  

 

 



 

6 
 

 

 

D. KOMPeK Journey 

KOMPeK Journey merupakan salah satu rangkaian side event KOMPeK 20 di mana 

peserta akan diajak mengunjungi sebuah perusahaan (company visit) yang merupakan 

representatif dari tema besar KOMPeK 20. Tujuan dari diadakannya company visit ini, yaitu 

untuk menunjukkan kepada peserta mengenai sejarah, mekanisme dan cara kerja di dalam 

suatu perusahaan di Indonesia di bidang industri kreatif serta untuk menambah wawasan 

peserta. 

 

E. Training Guru 

Tujuan dari KOMPeK 20 memberikan training bagi para guru pendamping peserta lomba 

adalah karena tak hanya para murid yang menjadi tolak ukur dalam menentukan 

tercapainya pemerataan pendidikan di Indonesia, melainkan juga guru. Guru memiliki 

posisi sangat penting dan strategis dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta 

didik. 

 

F. KOMPeK Social 

KOMPeK Social merupakan rangkaian acara pendukung KOMPeK 20 yang bertujuan 

untuk memberikan nilai-nilai sosial kepada para peserta KOMPeK 20. Kegiatan berbasis 

sosial ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan 

yang merata di Indonesia bagi para peserta KOMPeK 20. 

 

G. Presentasi Fakultas 

Presentasi Fakultas merupakan bagian dari rangkaian acara yang bertujuan untuk 

memperkenalkan dan mempromosikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Indonesia kepada para peserta. Pada presentasi fakultas akan dipaparkan informasi 

mengenai sejarah umum FEB UI, program-program pendidikan yang ada di FEB UI, 

prestasi-prestasi yang telah diraih FEB UI, beasiswa yang terdapat di FEB UI, serta 

kehidupan perkuliahan di FEB UI. 
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H. Cultural Night and Dinner dan Closing Ceremony 

Cultural Night and Dinner merupakan side event yang rutin diadakan oleh KOMPeK, 

yang menjadi ajang perpisahan peserta lomba, guru pendamping, dan panitia KOMPeK 

20. Dalam rangkaian acara ini, akan diumumkan pemenang dari masing-masing cabang 

lomba, dan diikuti dengan penyerahan hadiah dan piala. 

 

4. Penyelenggaraan 

 

 KOMPeK 20 akan diselenggarakan pada: 

 Hari, Tanggal : Minggu, 4 Februari 2018 

 Acara  : KOMPeK Gathering 

 Tempat  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 

 

Hari, Tanggal : Senin, 5 Februari 2018 

 Acara  : KOMPeK Talkshow dan KOMPeK Journey 

 Tempat  : Auditorium Kementerian Pariwisata/ Auditorium Kementerian 

      Kehutanan/ Balai Sidang Universitas Indonesia* 

 

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 6-8 Februari 2018 

 Acara  : Perlombaan seluruh cabang lomba dan Training KOMPeK 

 Tempat  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 

*Masih dalam tahap konfirmasi 
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5. Ketentuan Umum 

 

a. Peserta merupakan peserta didik yang berada di kelas X, XI, XII SMA/MA/SMK/sederajat.  

b. Seluruh cabang perlombaan KOMPeK memiliki sistem tim yang terdiri dari 3 orang.  

c. Tidak ada batas maksimal untuk jumlah tim yang dikirimkan oleh masing-masing sekolah 

pada saat seleksi regional. Namun, jumlah maksimal yang lolos ke tahap selanjutnya adalah 2 

tim dari masing-masing sekolah.  

d. Peserta melakukan pendaftaran melalui www.kompek-febui.com pada tanggal 18 Oktober 

2017 s.d 29 Desember 2017. 

e. Peserta akan mendapatkan email dari panitia KOMPeK 20 mengenai konfirmasi sebagai 

calon peserta KOMPeK 20 dan akan diberikan sebuah link untuk pengumpulan berkas. 

f. Masing-masing tim dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 

dan pembayaran dilakukan melalui:  

Mandiri 157-00-0504636-3 

a/n KOMPEK FEB UI 

Apabila peserta tidak membayar biaya pendaftaran hingga 29 Desember 2017, maka tim 

tersebut dianggap gugur walaupun sudah mengirimkan berkas pendaftaran dan jawaban.  

 

f. Peserta juga diharuskan menyerahkan formulir pendaftaran dan surat keterangan kepala 

sekolah/kartu pelajar. Formulir akan dikirimkan melalui email oleh panitia setelah peserta 

mendaftarkan diri pada website KOMPeK 20.  

g. Bukti pembayaran dapat diunggah bersama formulir pendaftaran dan surat keterangan kepala 

sekolah/kartu pelajar melalui link yang diberikan oleh panitia setelah melakukan pendaftaran. 
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h. Apabila pembayaran dilakukan bersama-sama untuk satu sekolah yang mengirimkan jumlah 

tim lebih dari satu, maka setiap tim juga harus mengirimkan bukti pembayaran yang sama 

tersebut.  

i. Peserta wajib untuk mengikuti ketentuan pada masing-masing cabang lomba untuk 

pengiriman jawaban seleksi. Ketentuan terlampir.  

j. Tidak diperbolehkan adanya penggantian anggota tim diseluruh rangkaian perlombaan.  

k. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi:  

 

Divanka (085697263827) 

Robby    (082169612418) 

 

6. Penghargaan Pemenang 

Total hadiah yang diperebutkan dari seluruh cabang lomba adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh 

lima juta rupiah).  

 

7. Ketentuan Juara Umum 

a. Setiap sekolah yang menjadi juara 1 pada salah satu atau lebih dari satu cabang lomba berhak 

menjadi kandidat juara umum.  

b. Setiap sekolah yang menjadi kandidat juara umum kemudian dihitung nilainya secara 

keseluruhan berdasarkan ketentuan berikut:  

Juara 3 : 3 point  

Juara 2 : 4 point  

Juara 1 : 5 point  

c. Juara umum merupakan sekolah yang mendapatkan akumulasi point tertinggi.  
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Lampiran I : Economics Quiz (EQ) 

A. Seleksi Regional  

Seleksi regional berhak diikuti oleh setiap tim yang mendaftar KOMPeK 20. Setiap tim 

akan mengerjakan soal di sekolah masing – masing berdasarkan naskah yang dapat dilihat 

dibawah. Hasil pengerjaan kemudian akan dikirimkan kepada panitia dan dijadikan acuan 

penentu 40 besar yang berhak lolos ke fase seleksi nasional.  

1. Peserta adalah tim yang terdiri dari tiga orang anggota.  

2. Setiap sekolah berhak mengirimkan (maksimal) dua tim.  

3. Setiap tim menjawab tiga pertanyaan yang terdiri dari ekonomi mikro, ekonomi makro, dan 

teori akuntansi, dalam bentuk esai dengan singkat, padat, dan jelas. Ketiga soal tersebut terdiri 

dari satu soal teori ekonomi, satu soal teori akuntansi dan satu soal studi kasus.  

4. Peserta wajib menjawab seluruh (tiga) pertanyaan.  

5. Ketiga esai yang dibuat maksimal tiga halaman (Kertas berukuran A4 dengan Font Times New 

Roman, Font size 12, line spacing 1.15; margin kiri, kanan, atas, dan bawah 3 cm).  

6.  Setiap sumber data, teori, pustaka dan hal lainnya yang berkaitan dengan isi esai harus 

dicantumkan dengan lengkap (termasuk sumber dari internet) dengan footnote dan/atau daftar 

pustaka.  

7.  Referensi dan/atau grafik/tabel dibuat dalam dalam halaman terlampir.  

8.  Unsur penilaian adalah analisis inti masalah, tata bahasa, ketajaman argumen, dan kreativitas.  

9.  Peserta mengirimkan esai dalam bentuk softcopy dengan format .pdf melalui link yang 

diberikan oleh panitia setelah melakukan pendaftaran. Dengan subjek penamaan berkas sebagai 

berikut, 

“Seleksi_EQ_Nama Sekolah_Nama Panjang Peserta 1” 

Peserta mengirimkan esai paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pukul 23.59 Waktu 

Indonesia Bagian Barat. 

10.  Peserta diseleksi berdasarkan regional masing – masing sekolah, diantaranya,  

Regional 1: Sumatera  

 Regional 2: Jawa  

Regional 3: Kalimantan, Sulawesi  
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Regional 4: Bali dan Madura  

Regional 5: Nusa Tenggara, Maluku, Papua  

11.  Peserta yang lolos dalam tahap seleksi regional akan dihubungi melalui telepon dan diumumkan 

melalui website dan media sosial KOMPeK 20.  
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Soal Regional Economics Quiz (EQ) 

 

SOAL TEORI EKONOMI 

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan makroekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan 

perekonomian ke arah yang lebih baik melalui pengendalian anggaran penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dikatakan efektif jika dapat mempengaruhi output 

keseimbangan dan tingkat bunga sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Namun ada kalanya 

kebijakan fiskal tidak efektif dan justru menimbulkan efek negatif seperti “crowding out effect”. 

a. Apa yang dimaksud dengan crowding out effect? 

b. Bagaimana fenomena crowding out effect dapat terjadi? Jelaskan dan gambarkan secara 

grafis! 

c. Apakah implikasi yang ditimbulkan oleh crowding out effect terhadap perekonomian? 

d. Menurut Anda, kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi crowding out effect? 

SOAL TEORI AKUNTANSI 

PT KOMPeK20 ingin meningkatkan nilai net income perusahaan karena sedang dalam proses 

melakukan pinjaman hipotik kepada Bank OHANA. Kepala Keuangan memutuskan untuk 

memperbesar net income dalam jangka pendek dengan memanfaatkan metode depresiasi aset tetap 

yang diterapkan oleh perusahaan.  

a. Jelaskan metode-metode dalam menghitung depresiasi aset tetap! 

b. Metode manakah yang paling menguntungkan dalam jangka pendek (dapat meningkatkan 

nilai laba)? Jelaskan alasanmu!  

c. Bila perusahaan memiliki sebuah lahan yang akan dijadikan area pertambangan pasir besi 

di Sidoarjo, metode apakah yang saat ini paling cocok untuk digunakan? 
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SOAL STUDY CASE 

Jaga Inflasi Lewat Aturan Harga Beras, Pemerintah Harus Perhatikan Petani! 

Oleh: Trio Hamdani,  Rabu 27 September 2017, 11:33 WIB 

JAKARTA - Menteri Perdagangan optimis adanya ketetapan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Beras yang sudah berlangsung sejak 1 September 2017 mampu menjaga inflasi. Hanya saja, 

ekonom berpendapat tolok ukur keberhasilan HET tak hanya berasal dari situ. 

Ekonom CORE Mohammad Faisal mengamini bahwa ketetapan harga beras yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 ini bisa menekan lonjakan inflasi 

lantaran daya beli masyarakat tak tergerus harga beras. 

Akan tetapi, dia menyatakan bahwa selain daya beli masyarakat khususnya terhadap 

komoditas beras, keberadaan produsen juga perlu diperhatikan. Adanya penerapan HET tentunya 

berdampak terhadap kondisi produsen beras. 

"Ukuran sukses (penerapan HET) itu kan bukan cuma dilihat dari sisi konsumen tapi juga 

dari sisi produsen. Jadi misalkan di konsumen harganya turun tapi berdampak menurunnya harga 

beli di tingkat petani, ini justru merugikan produsen," kata dia ketika dihubungi Okezone di 

Jakarta. 

Menurutnya, penerapan batas atas harga beras bisa dikatakan sukses apabila konsumen dan 

produsen sama-sama diuntungkan. Jika HET bisa menjaga harga beras tetap rendah dan menekan 

inflasi, tapi di tingkat produsen merugi, itu belum bisa disebut berhasil. 

"Harus imbang, karena kalau harga di konsumen murah tapi harga beli di petani terlalu 

rendah malah bisa menjadi disinsentif bagi petani untuk berproduksi," jelasnya. 

Adapun, harga beras yang diatur berdasarkan HET, yakni untuk beras medium dan beras 

premium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi 

ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram (kg) dan Rp12.800 per kg. 

Selanjutnya, untuk wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera sebesar 

Rp9.950 per kg dan Rp13.300 per kg sedangkan Papua dan Maluku sebesar Rp10.250 per kg dan 

Rp13.600 per kg. 
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"Selama beberapa tahun terakhir kebijakan tidak menguntungkan petani, tapi saya lihat 

dalam beberapa bulan terakhir NTP (nilai tukar petani) sudah mulai naik begitu juga upah buruh 

tani, mudah-mudahan sudah mulai ada perbaikan," tandasnya. 

Sumber: economy.okezone.com 

 

1. Bagaimana kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras diterapkan dilihat dari analisis 

permintaan dan penawaran? Apakah ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan atas 

kebijakan tersebut? Buktikan secara grafis. 

2. Apakah kebijakan HET dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia? Jelaskan alasan 

Anda secara komprehensif! 

3. Jika pada satu waktu, Indonesia dilanda musim kemarau yang berkepanjangan sehingga 

produksi beras nasional mengalami penurunan, apakah kebijakan HET ini mampu 

mengatasi permasalahan tersebut? Kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam 

mengatasi masalah tersebut? 
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B. Ketentuan Umum Tahap Selanjutnya 

a. Soal dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

b. Penilaian akan dilakukan panitia dan hasil penilaian akan ditampilkan secara transparan setelah 

proses penilaian selesai. 

c. Keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

d. Peserta yang terlambat tidak akan diberikan waktu tambahan atau kompensasi lainnya. 

e. Peserta diperbolehkan mempergunakan kalkulator, namun hanya diperbolehkan yang tidak 

dapat menyimpan rumus (Hanya kalkulator dagang/scientific; dilarang menggunakan 

kalkulator finance atau dari gadget lain) 

 

C. Materi yang Dilombakan  

 

Ekonomi 

Hakikat ilmu ekonomi Masalah ekonomi 

Sejarah ekonomi Permintaan dan Penawaran 

Perilaku konsumen dan 

produsen 

Biaya produksi dan profit 

Pasar Koperasi 

Pendapatan nasional APBN dan pajak 

Kebijakan ekonomi Inflasi 

Konsumsi, tabungan, dan 

investasi 

Uang, bank, dan lembaga 

keuangan 

Perdagangan internasional Neraca pembayaran 

Badan usaha Manajemen 

Ketenagakerjaan Pasar modal 

Ekonomi islam Current economic issue 

Metode optimisasi   

Akuntansi 

Sejarah akuntansi Perusahaan jasa 
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Perusahaan dagang Persediaan barang dagang 

Metode periodik dan perpetual Koperasi 

Piutang Wesel  

Aktiva tetap dan kas Bunga tunggal dan majemuk 

Anuitas Pengetahuan umum 

akuntansi 

 

 

D. Babak The Heat 

Babak ini merupakan babak penyisihan 40 tim yang lolos pada seleksi regional yang terdiri dari 

3 tahap yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 7 – 8 Februari 2018, terdiri atas: 

 

a. Pilihan Ganda 

Peserta akan diberikan soal dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 300 soal dan dikerjakan 

bersama-sama dengan anggota tim. Waktu yang diberikan untuk menjawab soal selama 150 

menit. Sistem penilaian untuk soal pilihan ganda sebagai berikut,  

1. +4 apabila jawaban BENAR  

2. -1 apabila jawaban SALAH  

3. 0 apabila TIDAK DIJAWAB  

Bobot penilaian soal pilihan ganda adalah 50% dari seluruh tahap penyisihan. 

 

b. Siklus Akuntansi Dagang 

Pada babak ini, soal akan berbentuk seperti catatan transaksi suatu perusahaan dagang dan 

dilengkapi dengan data perusahaan. Siklus dikerjakan bersama-sama dengan anggota tim. 

Waktu pengerjaan siklus selama 120 menit. Babak ini memiliki bobot senilai 30% dari seluruh 

tahap penyisihan. 

 

c. Teka-Teki Ekonomi dan Menjodohkan 

Soal akan berjumlah 50 untuk soal teka-teki silang dan 20 soal menjodohkan. Tim akan bekerja 

sama untuk menjawab soal yang telah diberikan dalam waktu 60 menit. Babak ini memiliki 

bobot senilai 20% dari seluruh tahap penyisihan. 
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E. Babak Quarter-Final 

Babak Quarter-final terdiri dari babak Rush Minute, Accounting Relay, dan Amazing Economic 

Race yang diikuti oleh 16 peserta dengan nilai terbaik dalam tahap Penyisihan. Berikut adalah 

peraturan tahap Perempat Final: 

 

a. Rush Minute 

Seluruh peserta akan mengerjakan soal berbentuk isian dalam ruangan. Soal ditampilkan pada 

presentation slides dengan durasi waktu yang semakin lama semakin cepat. Bobot tahap ini 

adalah 50% dari babak quarter-final 

 

b. Accounting Relay 

Accounting Relay adalah sebuah babak inovasi di KOMPeK 20. Pada babak ini peserta akan 

mengerjakan sebuah soal akuntansi secara estafet atau bergantian. Bobot tahap ini adalah 20% 

dari babak quarter-final 

 

c. Amazing Economic Race 

Peserta akan dibagi ke dalam empat kloter yang masing-masing berisi empat tim. Tim-tim 

tersebut akan mendatangi pos-pos secara bergantian. Peserta akan mengerjakan soal dengan 

materi yang berbeda-beda di setiap pos. Materi pada pos-pos tersebut adalah Pengantar 

Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi); Matematika Ekonomi; Manajemen, Pasar 

Modal, Sejarah, dan Tokoh Ekonomi; serta Ekonomi Syariah. Bobot tahap ini adalah 30% dari 

babak quarter-final. 

 

F. Babak Semi-Final 

Babak semi-final akan berlangsung pada tanggal 8 Februari 2018 ini, 9 tim yang lolos dari 

babak quarter-final akan dibagi ke dalam 3 pool. Masing-masing pool terdiri atas 3 tim. 

Penentuan tim pada setiap pool akan diundi secara transparan pada acara berlangsung. Soal 

yang diberikan pada babak ini berbentuk Cepat Tepat. Babak Cepat Tepat ini terdiri dari 4 

tahap, yaitu: 
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a. Soal Wajib 

Setiap tim akan memilih satu paket soal yang terdiri dari 5 soal. Pemberian soal dilakukan 

secara bergiliran dengan urutan tim A, tim B, kemudian tim C. Soal akan dibacakan oleh panitia. 

Waktu berpikir untuk soal teori adalah 10 detik dan soal hitungan adalah 30 detik. Apabila 

jawaban yang diberikan oleh peserta benar, maka akan mendapatkan poin sebesar 100. Tetapi 

apabila jawaban salah ataupun tidak dijawab maka peserta tidak akan mendapatkan 

penambahan atau pengurangan nilai. 

 

b. Soal Mystery Box 

Pada babak ini akan disajikan slide yang berisi kotak-kotak dengan judul kategori soal dan poin 

dengan besaran yang beragam. Setiap peserta akan mendapatkan giliran untuk memilih kotak 

tersebut. Poin yang didapat apabila jawaban yang diberikan benar sesuai dengan poin yang 

tertera pada kotak yang dipilih. Jika jawaban salah, maka akan ada pengurangan poin sebesar 

setengah dari poin yang tertera pada kotak yang dipilih. 

 

c. Soal Guessing Eco 

Babak ini merupakan babak rebutan. Model soal yang diberikan berbentuk clue mengenai 

jawaban soal. Clue akan diberikan sebanyak 3 buah dan akan dibacakan satu-persatu. Besaran 

poin yang akan didapat bergantung pada clue mana yang berhasil ditebak oleh peserta. Clue 

pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan akan bernilai 400, 200, dan 100. Jika jawaban 

salah, maka akan ada pengurangan poin sebesar 100. 

 

d. Soal Rebutan 

Sebanyak 25 soal rebutan akan diberikan pada babak ini. Soal bernilai +100 untuk jawaban 

benar dan -100 untuk jawaban salah. Soal dapat dilempar sebanyak satu kali. 

 

G.  Babak Final 

Tahap Final diikuti oleh tiga tim dengan nilai tertinggi di masing-masing pool babak semi-final. 

Setiap tim mengerjakan soal secara bersama-sama dalam satu tim dan memiliki satu bel. Setiap 

anggota tim dapat membacakan jawaban. Tahap Final terdiri dari lima babak, yaitu: 
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a. Soal Study Case 

Sebelum bertemu dalam satu panggung, setiap tim diharuskan membuat presentasi mengenai 

studi kasus yang diberikan oleh panitia. Nilai yang didapatkan dari babak ini akan ditambahkan 

ke akumulasi penilaian sebelum babak terakhir sesi final dilaksanakan. 

 

b. Soal Wajib 

Setiap tim memiliki kesempatan memilih lima pertanyaan dari lima belas pertanyaan yang 

disediakan oleh panitia melalui mekanisme undian. Soal tidak dapat direbut dan bernilai 100 

apabila tim berhasil menjawab, dan bernilai 0 apabila tim tidak atau salah dalam menjawab. 

 

c. Soal One on One 

Babak ini terdiri dari tiga putaran, yakni putaran soal ekonomi, manajemen, dan akuntansi. 

Dalam setiap putaran, setiap tim diwajibkan mengirimkan satu perwakilan tim yang berbeda di 

setiap putarannya untuk beradu cepat dan tepat dengan perwakilan dari tim lainnya.  

 

d. Soal Rebutan 

Sebanyak 25 soal rebutan akan diberikan pada babak ini. Soal bernilai +100 untuk jawaban 

benar dan -100 untuk jawaban salah. Soal dapat dilempar sebanyak satu kali. 

 

e. Soal High Risk High Return 

Terdiri dari 10 soal tawar-menawar nilai dengan topik tertentu di masing-masing soal. Tim yang 

menawarkan taruhan  point tertinggi adalah tim yang diperbolehkan menjawab pertanyaan yang 

telah dibacakan.   
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Lampiran II : Economic Debate Competition (EDC) 

A. Seleksi Regional 

  Seleksi regional berhak diikuti oleh setiap tim yang mendaftar KOMPeK 20. Setiap 

tim akan membuat esai berdasarkan mosi debat yang diberikan oleh KOMPeK 20. 

Nantinya, terpilih 24 tim yang akan lolos ke fase seleksi nasional. Berikut merupakan 

ketentuan dari seleksi regional EDC KOMPek 20: 

1. Peserta adalah tim yang terdiri dari tiga orang anggota.  

2. Setiap sekolah berhak mengirimkan (maksimal) dua tim.  

3. Setiap tim membuat esai Pro dan esai Kontra dengan mosi: 

“THBT the government should set large quotas for products from local SMEs in 

the creative industry to be sold by modern retail stores” 

4. Esai yang dibuat maksimal 1000 kata (ukuran A4 dengan font Times New Roman 

size 12, line spacing 1.15; Margin kiri, kanan, atas, dan bawah 3 cm).  

5. Unsur penilaian adalah matter, elaboration, structure yang memiliki porsi secara 

berurut 40%,30%, dan 30%. 

6. Peserta mengirimkan esai berbentuk softcopy dengan format .pdf melalui link yang 

diberikan oleh panitia setelah melakukan pendaftaran. Dengan subjek penamaan berkas 

sebagai berikut: 

“Seleksi_EDC_Nama Sekolah_Nama Panjang Peserta 1”  

Batas pengumpulan esai adalah 29 Desember 2017 pada pukul 23.59 Waktu 

Indonesia Bagian Barat. 

7. Peserta yang lolos dalam tahap seleksi regional akan dihubungi melalui telepon dan 

diumumkan melalui website dan media sosial KOMPeK 20.  

 

B. System 

Economic Debate Competition KOMPeK 20 will use Asian Parliamentary System. In this 

system, two teams debate upon a given motion in each room, with three person in each 

team. One team will act as the government and the other will act as the opposition. Before 

debating upon a motion, all debaters will be given three motions and they will get to rank  
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them based on their preference. After deciding their preference, the liaison officer of both 

teams (government and opposition) will match the preferences and pick the motion both 

teams agree to debate upon. 

 

C. Rounds 

All teams participating in EDC KOMPeK 20 will debate in the 5 preliminary rounds. Based 

on the results of the preliminary rounds, 12 teams with the highest victory points (times of 

winning), team score (accumulation of speakers’ score in a team), and margin (the score 

difference between the team and the opponent) will be chosen as the breaking teams that 

will proceed to the eliminary rounds. The elimination rounds consist of pre-quarterfinal (8 

teams; for the bottom 8 breaking teams while the 4 top breaking teams proceed straight to 

quarterfinal), quarterfinal (8 teams), semifinal (4 teams), and grand final (2 teams).  

 

D. General Rules 

a. During the Casebuilding 

1. The time given for casebuilding is 30 minutes for each team. 

2. Printed material, data, newspaper, books, etc are allowed during casebuilding but these 

are not allowed to be brought with the speaker during their speech. 

3. All electronic devices will be taken by the liaison officer during casebuilding. 

4. No coach is allowed to be involved in casebuilding. 

5. The casebuilding is done only by the three members of the team and they cannot get any 

help from others including the liaison officer, other participants, teachers, or anyone 

else. Any actions against the rule will lead to disqualification on that particular round. 

 

b. The Debate 

1. All teams must attend every preliminary rounds. If any team is late or fails to come to 

any round then the team will be deemed to have walked out and the opponent will 

automatically win. 

2. No substitute is allowed during the competition. 

3. If one of the members of the team can’t attend the debate on the preliminary round, the  
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team can still participate in the round with one of the speakers performing a double role. 

However, the team must have full members on board during the eliminary rounds. 

4. All decisions made by adjudicators are absolute and cannot be changed. 

 

E. Mechanism 

1. Motion launches, match-ups, and any kind of announcement will be done in debaters’ 

hall. 

2. The match-ups and positions of the teams on the debate are determined by their position 

on the standings. Except for the first round, the position is determined in random order. 

3. The standing is determined by the victory points, team score, and margin of the teams. 

4. The system used in the match-up is break-and-slide* system in which team faces 

opponent within the same victory point to create more fairness and competitiveness.  

 *Break and slide is a match-up system in which teams are set to meet opponent of the 

same number of victory points in every round of the preliminary. This system is used 

widely in most debate competition nowadays and considered as the most fair match-up 

system so far.  

5. There will be two kinds of motions during the competitions: prepared and impromptu 

motions. Prepared motions are those which have been published in the web weeks before 

the competition. Impromptu motions are those which challenge them to argue something 

that has not been prepared before.  

6. The motions for the debates will mostly be related to economics, and the final motion 

will be related to KOMPeK’s grand theme. 
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Lampiran III : Economic Research Paper (ERP) 

A. Tema 

Tema karya tulis yang disusun peserta diharuskan mengacu kepada tema besar ERP 

KOMPeK 20, yaitu : 

"Industri Kreatif Berbasis Budaya Lokal sebagai Katalisator Pertumbuhan 

Ekonomi Lokal dan Nasional" 

Sub-Tema : 

1. Peran Lembaga Keuangan  dalam Menstimulus Perkembangan Industri Kreatif 

Lokal 

2. Industri Kreatif Lokal sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan di Daerah 

3. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Sektor Industri Kreatif di 

Indonesia 

4. Industri Kreatif sebagai Media Penyaluran Potensi Kewirausahaan Generasi 

Millenial 

 

B. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah merupakan metode 

penelitian langsung (observasi) maupun studi pustaka, baik menggunakan data primer 

ataupun data sekunder sebagai penunjang. Peserta dibebaskan memilih metodologi dan 

instrumen pengumpulan maupun analisis data yang akan dipergunakan dalam menyusun 

karya tulis. 

 

C. Persyaratan Lomba 

1. Peserta merupakan siswa SMA yang berbentuk kelompok beranggotakan wajib 3 

orang. 

2. Karya tulis merupakan hasil karya orisinil (bukan plagiat) dan belum pernah 

dipublikasikan atau digunakan untuk lomba atau kegiatan yang sejenis. 

3. Setiap tim diwajibkan memilih salah satu dari sub-tema yang disediakan. 

4. Karya tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EBI. 
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5. Peserta diharapkan menyertakan abstraksi yang berisikan ringkasan isi karya tulis 

dan kata kunci. Abstrak ditulis tidak lebih dari 250 kata yang ditulis secara terpisah 

dari karya tulis dalam satu halaman A4. 

6. Para peserta dapat dibimbing oleh guru ataupun pihak yang dianggap mampu 

membimbing kelompok secara intensif. 

7. Peserta diwajibkan untuk menyertakan sumber - sumber data yang digunakan dalam 

karya tulis, baik berupa daftar pustaka maupun catatan kaki. 

8. Setiap tim mengirimkan karya tulis berbentuk softcopy dengan format .pdf melalui 

link yang diberikan oleh panitia setelah melakukan pendaftaran. Dengan subjek 

penamaan berkas sebagai berikut, 

“Seleksi_ERP_Nama Sekolah_Nama Panjang Peserta 1” 

Peserta juga diharuskan mengirim hardcopy sebanyak empat eksemplar kepada 

alamat berikut, 

Ruang Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UI 

Gedung Student Center Lantai Bawah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 

Depok, Jawa Barat, 16424 

Batas pengumpulan berkas adalah 29 Desember 2017 (cap pos dan email) pada 

pukul 23.59 Waktu Indonesia Bagian Barat. 

9. Setiap tim yang lolos ke babak final di FEB UI diwajibkan untuk menyiapkan slide 

Microsoft PowerPoint sebelum hari-H untuk dipresentasikan pada saat babak 

presentasi final. 

10. Setiap tim yang lolos ke babak final di FEB UI diwajibkan untuk menyiapkan 

poster digital (infografis) mengenai paper yang dikumpulkan, poster tersebut 

dipersiapkan sebelum hari-H untuk mendapatkan nilai selama rangkaian final 

berlangsung. 

11. Poster hardcopy dan softcopy diserahkan kepada panitia pada saat technical 

meeting. 
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12. Poster akan dipublikasikan melalui media sosial (OA Line, Instagram, Facebook, 

Twitter) KOMPeK 20 dan di-vote langsung saat hari-H (exhibition), yang kemudian 

akan menjadi bobot penilaian untuk Most Favorite Paper  

 

13. Selama rangkaian acara peserta diwajibkan untuk menggunakan Nama Tim yang 

sebelumnya sudah dikoordinasikan bersama panitia, bukan menggunakan nama 

sekolah.  

 

D. Sifat dan Isi Tulisan 

a. Objektif 

Setiap pernyataan didalam karya tulis didukung oleh argumentasi yang logis 

dengan menghindari perspektif yang subjektif maupun emosionalitas dari 

penulis terhadap permasalahan yang diangkat dan data yang digunakan didapat 

dari sumber yang terpercaya. 

 

b. Logis dan Sistematis 

Setiap langkah penulisan karya tulis dibuat secara sistematis dan runtut sesuai 

dengan ketentuan. 

 

c. Bahasa Lugas 

Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus sesuai dengan tata 

bahasa yang baik dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) serta tidak menimbulkan 

multi-tafsir. 

 

E. Sistematika Penulisan Karya Tulis 

a. Bagian Awal 

i. Halaman Judul 

i.i. Halaman judul diketik dengan huruf besar dan jelas untuk 

menghindari penafsiran yang tidak diharapkan. 

i.ii. Nama penulis dan nomor induk diketik dengan jelas 
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i.iii. Menuliskan nama sekolah hanya pada 1 eksemplar, untuk 3 

eksemplar lainnya tidak menuliskan nama sekolah melainkan 

hanya menggunakan nama tim yang diambil dari istilah 

ekonomi. 

ii. Lembar Pengesahan 

ii.i. Memuat judul, sub-tema pilihan , nama penulis, nomor induk. 

ii.ii Mendapat pengesahan dari sekolah. 

iii. Kata Pengantar 

iv. Daftar Isi 

v. Abstrak 

 

b. Bagian Inti 

i. Pendahuluan 

i.i. Perumusan Masalah, mencakup latar belakang dan tinjauan pustaka 

i.ii. Batasan Masalah 

i.iii. Tujuan dan Manfaat 

i.iv Metodologi Penelitian 

ii.  Isi dan Pembahasan 

ii.i. Analisa permasalahan yang sesuai dengan data yang diperoleh 

iii. Penutup 

iii.i. Kesimpulan 

iii.ii Saran 

 

c. Bagian Akhir 

i. Daftar Pustaka 

ii. Lampiran (Bila diperlukan) 

 

F. Format Karya Tulis dan Abstraksi 

1. Naskah diketik dengan font Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5 dalam ukuran 

kertas A4. 
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2. Bagian inti dari karya tulis maksimal sepanjang 15 halaman. 

3. Batas pengetikan (margin) yaitu 4 cm kanan, kiri, atas dan bawah 3 cm. 

 

G. Tata Cara Pengiriman 

Peserta diharapkan mengirim karya penelitian dalam bentuk hardcopy sebanyak 4 

eksemplar (1 untuk panitia dan 3 untuk juri) serta diwajibkan juga untuk mengirim 

softcopy karya penelitian ke email KOMPeK 20 dalam bentuk .pdf. Adapun syarat 

mengenai hardcopy yang dikirimkan yaitu, 1 eksemplar mencantumkan logo sekolah 

pada cover serta memiliki halaman lembar pengesahan, sementara 3 eksemplar tidak 

mencantumkan logo sekolah dan lembar pengesahan. Batas pengiriman berkas yaitu 29 

Desember 2017 (cap pos dan email). 

 

H. Format Infografis 

1. Poster yang dikumpulkan berupa softcopy dengan format JPEG/JPG/PNG dan 

hardcopy berukuran A3. 

2. Poster dapat dibuat menggunakan software graphic editor seperti Adobe 

Photoshop/Corel Draw atau menggunakan media lukis yang kemudian di-scan. 

3. Poster yang dikumpulkan harus memuat poin-poin penting dari paper yang 

dikumpulkan (minimal 3 poin). 

4. Disarankan poster juga menampilkan fakta unik mengenai potensi atau sektor 

industri kreatif  yang telah diteliti (maksimal 3 poin). 

5. Terdapat logo KOMPeK 20 (akan diberikan oleh panitia) pada bagian ujung kanan 

atas poster. 

 

I. Alur Kompetisi  

Peserta yang lolos dalam seleksi nasional sebanyak 8 tim, yang kemudian akan 

berlomba di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Para peserta akan 

melewati tahap demi tahap diantaranya: 

 

a. Focus Group Discussion 
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Pada babak Focus Group Discussion (FGD), peserta secara individu akan 

berada dalam satu kelompok diskusi dimana setiap tim akan memiliki wakil 

yang berbicara secara bergantian pada diskusi yang membahas mengenai 

permasalahan yang ditentukan. Pada akhir sesi, setiap kelompok FGD wajib 

membuat suatu draft solusi berdasarkan hasil diskusi dalam kelompoknya dan 

satu orang wakilnya mempresentasikan di depan para peserta lain. 

b. Talkshow Penelitian dan Public Speaking 

 Peserta akan diberikan pelatihan singkat mengenai dasar-dasar penelitian (fakta 

unik terkait penelitian, menemukan ide penelitian, membuat suatu penelitian, 

dsb) dan public speaking. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia 

penelitian dalam kemasan yang menarik dan memberi value-added bagi peserta 

berupa pengetahuan di bidang public speaking yang berguna saat melakukan 

presentasi. 

c. Poster Exhibition 

Poster hardcopy yang telah dikumpulkan para peserta saat Technical Meeting 

akan dipajang dan dilakukan voting secara langsung. Kegiatan ini adalah salah 

satu media voting selain secara daring di media sosial resmi KOMPeK 20. 

d. Case Study 

Pada babak case study, peserta diberikan permasalahan untuk kemudian 

dianalisa dan diberikan solusinya dari hasil diskusi dalam tim. Masing-masing 

tim memiliki waktu 2 jam untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

Nantinya, hasil diskusi akan diminta untuk dibuat dalam format .ppt (presentasi 

PowerPoint) dan nantinya akan dipresentasikan di hadapan dewan juri. 

e. Grand Final: Paper Presentation 

Pada babak ini, akan dipilih lima tim dengan nilai akumulasi tertinggi (30 % 

karya tulis, 35 % FGD, dan 35 % Case Study). Peserta akan memberikan 

presentasi mengenai hasil penelitiannya di depan para juri dan peserta lainnya  
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yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian, juri akan melakukan 

penilaian dan menentukan juara Economic Research Paper. 
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Lampiran IV : Business Challenge  (BC) 

A. Business Plan 

Business Plan merupakan babak pertama dalam Business Challenge. Pada babak ini, 

setiap tim diminta untuk mengirimkan proposal Business Plan-nya sesuai dengan format 

yang ditentukan oleh panitia. Pada Business Plan KOMPeK 20 ini, setiap tim ditantang 

untuk menciptakan sebuah inovasi atau penemuan atas suatu produk Indonesia. Inovasi 

atau penemuan tersebut adalah murni buah pemikiran dari peserta dan belum pernah 

dilombakan pada lomba bisnis lainnya. 

 

a. Ketentuan 

1. Peserta membuat nama tim terlepas dari nama sekolah. Nama tim akan digunakan 

sepanjang acara.  

2. Proposal Business Plan terdiri dari 15 - 20 halaman A4 (termasuk cover dan 

lampiran).  

3. Format penulisan proposal adalah font Times New Roman 12 pt dan line spacing 

1.5 lines. Margin atas 2 cm; bawah 2 cm; kanan 2 cm; kiri 3 cm.  

4. Business Plan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan 

kaidah EBI yang tepat. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa Inggris.  

5. Setiap tim mengirimkan Business Plan dalam bentuk softcopy dengan format .pdf 

melalui link yang diberikan oleh panitia setelah melakukan pendaftaran. Dengan 

subjek penamaan berkas sebagai berikut,  

“Seleksi_BC_Nama Sekolah_Nama Panjang Peserta 1” 

 Business Plan juga dikirimkan dalam bentuk hardcopy sebanyak empat 

eksemplar dengan alamat pengiriman,  

Ruang Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UI  

Gedung Student Center Lantai Dasar  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  

Depok, Jawa Barat, 16424  

  Batas pengumpulan Business Plan adalah 29 Desember 2017 (cap pos dan 

email) pada pukul 23.59 Waktu Indonesia Bagian Barat. 
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6. Proposal Business Plan adalah murni kreasi peserta dan belum pernah 

dilombakan dalam lomba bisnis lainnya. Proposal yang diketahui meniru, 

mencontek, atau menjiplak proposal business plan lain akan didiskualifikasi.  

7. Keputusan juri dan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

8. Tujuh tim dengan perolehan poin tertinggi dari babak ini berhak maju ke babak 

selanjutnya.  

9. Peserta yang telah lolos babak Business Plan diwajibkan membuat presentasi 

yang menggambarkan dengan jelas dan ringkas mengenai Business Plan-nya 

untuk ditampilkan di babak Grand-Final Business Challenge.  

10. Peserta diwajibkan membawa contoh produk Business Plan untuk babak 

berikutnya, yaitu exhiBC.  

11. Setelah pengumuman, setiap peserta harus segera memberitahu Liaison Officer 

mengenai kebutuhan yang mereka perlukan untuk presentasi dan ExhiBC dan 

menegosiasikannya dengan panitia. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat 

disediakan oleh panitia, peserta diharapkan membawa sendiri kebutuhannya 

tersebut. Konfirmasi kebutuhan diluar batas waktu yang ditentukan yaitu hingga 

H-5 KOMPeK 20 tidak dilayani oleh panitia.  

 

b. Konten Proposal Business Plan 

I. Cover (terdiri dari nama tim, nama anggota tim, nama sekolah untuk satu 

eksemplar dan nama tim untuk tiga eksemplar lainnya, dan nama produk)  

II. Lembar Pengesahan 

III. Statement of Authorship (SoA)  

IV. Executive Summary  

V. Daftar Isi  

VI. Deskripsi bisnis  

a. Latar belakang bisnis  

b. Deskripsi bisnis  

c. Visi dan misi  

d. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)  
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VII. Rencana Operasi  

a. Arus Produksi  

b. Proses pembuatan  

VIII. Rencana Pemasaran  

a. Gambaran peluang usaha  

b. Competitor Analysis  

• Kompetitor langsung  

• Kompetitor subsititusi  

c. Marketing Mix (4P)  

• Product  

• Price  

• Place  

• Promotion  

d. STP (Segmenting, Targeting, Positioning)  

IX. Rencana Manajemen  

a. Struktur Organisasi  

b. Pengelolaan SDM  

X. Rencana Keuangan  

a. Kebutuhan modal  

b. Sumber pendanaan dan kebijakannya  

c. Proyeksi keuangan dalam jangka waktu 3 tahun  

d. Analisis break-even point  

e. Payback period  

XI. Lampiran (jika diperlukan) 
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B. Business Clinic 

Business Clinic merupakan training bisnis yang diadakan untuk meningkatkan 

pemahaman peserta mengenai bisnis. Training dibawakan oleh entrepreneur yang 

kompeten dalam bidangnya dengan materi mengenai cara mengembangkan bisnis dan 

bertahan dalam ketatnya kompetisi bisnis sebagai start-up. Diharapkan materi training 

ini dapat diaplikasikan secara langsung dalam bisnis masing-masing peserta, Business 

Clinic ini sendiri akan diadakan pada hari kedua lomba.  

 

C. Presentation and Communication Skill 

Presentasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam berbisnis. Seorang 

entrepreneur harus mengetahui bagaimana cara meyakinkan stakeholder mengenai ide 

bisnis mereka. Atas dasar tersebut, training presentation and communication skill 

dihadirkan dengan mencakup materi mengenai cara presentasi, berkomunikasi, serta 

pitching yang baik sebagai seorang entrepreneur. Materi tersebut tak hanya dapat 

diimplementasikan pada babak Final Presentation, namun juga sangat aplikatif dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

D. Business Challenge Exhibition (ExhiBC) 

ExhiBC adalah pameran yang menampilkan produk-produk bisnis dari masing-

masing tim. ExhiBC dilaksanakan di selasar dan mengundang seluruh mahasisa FEB UI 

untuk memilih tim yang memiliki paling menarik diantara semuanya. Hal ini dilakukan 

untuk meng-encourage peserta untuk memiliki kemampuan dalam memasarkan 

produknya kepada masyarakat sebagai seorang entrepreneur.  

a. Ketentuan 

1. Peserta diwajibkan membawa dummy atas produk yang telah mereka rancang 

dalam Business Plan.  

2. Peserta memamerkan hasil karyanya pada tempat yang telah disediakan panitia.  
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3. Diperbolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung 

rangkaian ExhiBC ini, seperti dekorasi, tetapi peserta diharuskan untuk 

memberitahukan panitia terlebih dahulu.  

4. Peserta diharuskan menggunakan pakaian terbaiknya yang sopan dan rapih. 

Peserta tidak diperbolehkan untuk menggunakan seragam asal sekolah.  

5. Penilaian babak ini berdasarkan pilihan dari pengunjung pameran. Dimana 

pengunjung akan mendapatkan satu hak suara untuk mendukung hasil karya 

terbaik.  

 

E. Business Ideas 

Business Ideas merupakan tahap terakhir sebelum peserta maju ke babak Grand-

Final Business Challenge. Babak ini akan diikuti oleh seluruh tim peserta (7 tim) 

Business Challenge. Dalam babak Business Ideas, setiap tim akan dihadapkan pada 

sebuah studi kasus mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh sebuah 

perusahaan baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Permasalahan tersebut 

akan didukung dengan data – data yang tersedia saat itu. Babak ini tidak berkaitan 

dengan business plan yang telah dikirimkan peserta. 

 

F. Grand-Final: Business Presentation 

Dalam Grand-Final ini, peserta ditantang untuk mempresentasikan proposal 

Business Plan yang telah diajukan pada seleksi regional dihadapan para juri (terdiri dari 

3 orang yang merupakan perwakilan dari Akademisi program studi Manajemen, 

Entrepreneur, dan UKM) dan 20 investor (pengusaha dari kalangan mahasiswa maupun 

alumni FEB UI dan mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam Business Challenge). 

Juri dalam Grand-Final Business Challenge berhak memberikan kritik dan saran, serta 

mengajukan pertanyaan kepada peserta. Sedangkan investor dalam hal ini hanya berhak 

mengajukan pertanyaan. Investor akan dibekali modal masing-masing sebesar 

Rp15.000.000,00 dan bebas menentukan nominal modal yang akan ditanamkan pada 

setiap perusahaan (tim). 3 tim terbaik yang menjadi Juara 1, 2, dan 3 ditentukan melalui 

perolehan nilai yang diberikan juri berdasarkan hasil Business Presentation ditambah  
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dengan perolehan nilai yang dihitung berdasarkan nilai modal yang diperoleh dari 

investor, yang kemudian digabungkan dengan nilai perolehan di tahap sebelumnya: 

Business Plan dan Business Ideas. 
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Lampiran V: Statement of Authorship (SoA) 

Statement of Authorship 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tulisan terlampir adalah murni hasil 

pekerjaan kami sendri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan 

sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk perlombaan 

lain kecuali kami menyatakan menggunakannya.  

 

Kami memahami bahwa tulisan yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau 

dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.  

 

Asal sekolah  :  

 

Judul   :  

 

 

 

 

 

 Tanda tangan    Tanda tangan    Tanda tangan 

(Nama Siswa 1)   (Nama Siswa 2)  (Nama Siswa 3) 

 

Pengesahan  

 

 

 

(Tanda tangan Kepala Sekolah dan stempel sekolah)  

(Nama Kepala Sekolah)  

 

*Hanya dipergunakan untuk hardcopy BC dan ERP, dilampirkan setelah cover 
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Lampiran VI : Accomodation Package 

Perihal Penjemputan Peserta 

1. Peserta wajib menginformasikan jadwal keberangkatan kepada panitia maksimal h-7 

sebelum acara. 

2. Panitia hanya menyediakan penjemputan peserta di Bandara Soekarno-Hatta, Stasiun 

Gambir, Terminal Kampung Rambutan, dan Stasiun Pasar Senen.  

3. Penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta akan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu: 

Sesi 1 : 08.00 - 09.45 

Sesi 2 : 13.00 - 14.45 

Sesi 3 : 19.00 – 21.00 

4. Penjemputan di Stasiun Gambir, dan Terminal Kampung Rambutan akan dilayani antara 

pukul 08.00 - 19.00 

5. Peserta wajib menginformasikan keterlambatan, delay, dan hal-hal lain yang bersifat 

darurat kepada panitia.  

6. Penjemputan diluar jadwal yang telah ditentukan tidak ditanggung oleh panitia. 

7. Apabila peserta melanggar SOP yang berlaku, maka uang deposito tidak akan 

dikembalikan. 

Peraturan selama berada di bus 

1. Peserta wajib menaiki bus sesuai list yang telah ditentukan oleh panitia. 

2. Peserta dilarang membuang sampah sembarangan. 

3. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang. 

Perihal Pengantaran Peserta 

1. Peserta wajib menginformasikan jadwal kepulangan melalui pengisian form kepulangan 

kepada panitia maksimal pada pukul 19.00 hari ke-4 (Hari eliminasi). 

2. Panitia hanya mengantarkan peserta ke Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Gambir 

(dengan bus pada hari ke 6), lalu ke Hotel Bumi Wiyata, Terminal Kampung Rambutan, 

Stasiun Gambir/Pasar Senen/Universitas Indonesia (dengan mobil pada hari ke 5). 
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3. Pengantaran peserta pada hari ke 5 menggunakan mobil ke Hotel Bumi Wiyata, Terminal 

Kampung Rambutan, dan Stasiun Gambir/Pasar Senen/Universitas Indonesia hanya pada 

pukul 08.00 dan 13.00. 

4. Pengantaran peserta pada hari ke 6 menggunakan Bus ke Bandara Soekarno-Hatta dan 

Stasiun Gambir hanya pada pukul 08.00. 

5. Pengantaran peserta diluar jadwal yang ditentukan tidak ditanggung oleh panitia. 

6. Apabila peserta melanggar SOP yang berlaku, maka uang deposito tidak akan 

dikembalikan. 

Perihal Penginapan Peserta 

1. Panitia memprioritaskan penginapan untuk peserta luar Jabodetabek. 

2. Panitia menyediakan penginapan untuk setiap tim (3 orang peserta) dan satu guru 

pembimbing dari setiap sekolah. 

3. Panitia menyediakan kamar untuk peserta selama 4 hari dan satu hari tambahan bagi 

peserta yang lolos ke babak final. 

4. Setiap tim wajib membayar uang penginapan sebesar Rp 500.000 dan uang deposito Rp 

100.000. 

5. Bagi peserta yang ingin memperpanjang penyewaan kamar dikenakan biaya tambahan 

Rp 400.000 per tim untuk satu malam. 

6. Peserta yang telah membayar penginapan di tempat yang disediakan panitia tidak dapat 

membatalkan reservasinya. 

7. Peserta wajib menaati peraturan selama berada di penginapan. 

8. Peserta dilarang membawa supporter ke tempat penginapan. 

9. Apabila peserta melanggar SOP yang berlaku, maka uang deposito tidak akan 

dikembalikan. 

10. Guru pembimbing wajib menemani peserta selama berjalannya acara. 

Peraturan selama berada di Penginapan 

1. Setiap peserta dan guru pembimbing menempati kamar sesuai dengan list yang telah 

ditentukan panitia. 
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2. Peserta dan guru pembimbing wajib mengembalikan kunci kamar kepada panitia setiap 

meninggalkan kamar. 

3. Peserta dilarang merusak barang-barang milik penginapan. 

4. Peserta dilarang membawa rokok, obat-obatan terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif berbahaya), dan minuman keras ke dalam tempat penginapan. 

5. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang. 

6. Dilarang melakukan perpindahan kamar tanpa sepengetahuan panitia. 

7. Apabila peserta melanggar SOP yang berlaku, maka uang deposito tidak akan 

dikembalikan. 

Untuk informasi mengenai accommodation package lebih lanjut dapat menghubungi : 

Jidi (Transportasi dan Akomodasi) - 085717144268 

Avi (Akomodasi) - 081291850642 

Calvin  (Transportasi) – 081213989760 
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