
 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN 

BREAKTHRU SESSION 2 “RISE UP!” 

 

A. PESERTA  

• Pelaku usaha merupakan warga Provinsi Jawa Timur 

• Pelaku usaha max. 40 tahun 

• Domisili usaha berada di Jawa Timur & sudah berjalan min. 1 tahun 

• Usaha wajib memiliki salah satu akun media sosial (facebook/instagram/tiktok) 

• Kirim paparan presentasi “Strategi pemulihan setelah masa pandemi” dalam format PDF 

• Kirim Foto diri, kartu identitas, foto profil usaha ke link yang tersedia 

• Formulir bisa di unduh  

http://bit.ly/daftarbreakthru   

 

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN FINAL 

 

Hari/tanggal : 6 Juli 2021 

Waktu  : 09.00 – Selesai 

Tempat : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 

 

C. WAKTU PELAKSANAAN LOMBA 

 

 

 

 

14 – 28 Juni 2021 

Registrasi awal peserta dan pengiriman 

abstrak Proposal Bisnis (via G-form) 

 

http://bit.ly/pendaftaranbreakthru  

http://bit.ly/daftarbreakthru
http://bit.ly/pendaftaranbreakthru


 

29 – 30 Juni 2021 Penyaringan peserta terbaik 

1 Juli 2021 Pengumuman 10 Tim Finalis 

3 Juli 2021 Pengiriman & Registrasi Finalis 10 Besar 

5 Juli 2021 Technical Meeting + membawa hard copy 

proposal bisnis dan PPT 

6 Juli 2021 Presentasi Final Breakthru 2021 

 

 

D. SYARAT DAN KETENTUAN  

1. 1 tim terdiri dari maksimal 3 orang (berasal dari 1 perusahaan yang sama) 

2. Setiap tim mendaftar melalui link yang telah tersedia dan melakukan konfirmasi kepada 

panitia 

3. Dalam mengumpulkan abstrak proposal harus menyertakan formulir biodata seluruh 

anggota tim dijadikan satu dihalaman terakhir abstrak proposal. 

4. Formulir biodata anggota terdapat dalam pedoman petunjuk dan pelaksanaan kompetisi 

5. Anggota tim yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan dengan alasan apapun 

6. Tema proposal Business Plan dalam BREAKTHRU Session 2 adalah “Perencanaan 

Maksimal Dalam Mempersiapkan Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-

19” 

7. Proposal yang digunakan harus resmi dibuat secara tim dan belum pernah 

diperlombakan 

8. Abstrak proposal bisnis dikirimkan dalam bentuk soft file (PDF) dengan menyertakan 

surat Orisinalitas melalui G-form yang disediakan 

9. Surat orisinalitas terdapat dalam pedoman petunjuk dan pelaksanaan Kompetisi 

10. Melampirkan surat Orisinalitas yang ditandatangani dengan materai Rp.10.000 

11. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk, BPJS, dan NPWP (Form Lampiran Terdapat 

Pada Pedomoan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi) 



 

12. Terdapat 10 tim yang akan lolos dan mempresentasikan karyanya 

13. 10 tim yang dinyatakan lolos harus mengirimkan Proposal secara utuh pada tanggal 3 

Juli 2021 

14. Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021, dengan melampirkan hard 

copy Proposal serta PPT 

15. Pada pelaksanaan presentasi, peserta diperbolehkan membawa Produk tetapi tidak 

menambah poin untuk penilaian 

16. Disiplin waktu pengiriman file menjadi poin penilaian tersendiri 

 

E. CARA DAN MEKANISME PENDAFTARAN 

 

• Lakukan pendaftaran via e-mail pada tanggal 14 Juni s/d 28 Juni 2021 

http://bit.ly/daftarbreakthru 

• Isi data yang sudah tertera secara lengkap dengan format terlampir 

• Setiap tim yang sudah melakukan pendaftaran harap mengonfirmasi panitia melalui 

sms/whatsapp kirim ke CP Reza Dzulwaqar Anam (0812 5224 7335)  

• Kirimkan Soft File Abstrak Proposal Bisnis, Surat Pernyataan Orisinalitas (Karya), 

Lampiran Scan kartu identitas yang diajukan 1 folder dengan nama Subjek sebagai berikut: 

Tahap1_Proposal Breakthru_NamaUsaha_Asal Daerah_Judul Proposal 

• Nama Tim yang telah terdaftar akan dipublikasikan di sosial media dan Web kami, dan tim 

yang telah mengirimkan abstrak proposal Business Plan akan mendapatkan e-mail / 

WhatsApp balasan dari Panitia maksimal h+2 setelah peserta melakukan konfirmasi 

pendaftaran atau pengiriman Abstrak.  

• Apabila nama tim belum tercantum atau tim belum mendapatkan email balasan, silahkan 

melakukan konfirmasi ulang dengan format : Tahap 1_Proposal 

Breakthru_NamaKetuaTim_Asal Daerah_BELUM TERVERIFIKASI Atau 

BELUM MENDAPAT EMAIL BALASAN ke nomor 081252247335 (Reza) 

http://bit.ly/daftarbreakthru


 

• 10 Tim finalis yang lolos akan mendapatkan konfirmasi lanjutan tahap 2 melalui (whatsapp 

atau email) dari panitia BREAKTHRU Session 2 

• Tim yang lolos mengirimkan soft file Proposal Bisnis secara utuh dalam satu folder dengan 

subjek: Tahap2_ProposalBreakthru_NamaKetuaTim_Asal Daerah_Judul Proposal 

• Peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan email maupun whatsapp 

balasan dari panitia 

 

F. LINGKUP KEGIATAN 

a.   Sesi presentasi proposal bisnis  

Alokasi waktu : 15 menit/tim. Dengan ketentuan yaitu: Bahan presentasi disiapkan dalam 

bentuk software Microsoft Power Point (tidak ada batasan slide).  

b.   Sesi Tanya jawab : 

Alokasi waktu : 10 menit/tim 

2.   Teknis Penilaian 

Penilaian dilakukan oleh tim juri dengan teknis penilaian sebagai berikut: 

a. Bobot nilai proposal bisnis : 50% 

b. 

c. 

Bobot nilai presentasi dan Tanya jawab 

Disiplin waktu pengiriman 

: 40% 

: 10% 

 

G. PETUNJUK PENULISAN 

1.   Format penulisan proposal business plan: 

a.   Proposal diketik menggunakan Microsoft Word dengan kertas A4 b.   

Format penulisan: 



 

•    Font Times New Roman 12pt 

•    Spasi 1,5 

•    Margin Right Bottom 3 cm dan top-left 4 cm 

2.   Format Proposal business plan dibuat semenarik mungkin dan sesuai 

dengan konten: 

I. Latar Belakang 

II. Jenis dan nama produk (merk) yang akan dipasarkan 

III. Keunggulan dan keunikan produk   

IV. Kesiapan dan strategi perusahaan    

V. Ringkasan eksekutif: 

•    Persyaratan singkat bisnis yang akan dijalankan 

• Menentukan kebutuhan dan membenarkan kelayakan 

finansialnya 

•    Harus dapat menarik perhatian pembaca 

VI. Visi dan misi perusahaan 

VII. Struktur organisasi perusahaan 

VIII. Strategi pemasaran produk mencakup pendekatan dari segi 

• metode penjualan dan distribusi, kemasan, promosi dan 

kebijakan harga 

IX. Finansial: 

•    Kebutuhan modal 

•    Suumber dan penggunaan modal 



 

• Laporan keuangan (proyeksi penjualan, proyeksi L/R, 

proyeksi Cash Flow, Neraca) 

X. Analisis titik impas (BEP)       

Melampirkan pula: 

•    Biodata ketua serta anggota kelompok 

•    Foto produk 

H. KRITERIA JURI 

 

Juri berasal dari Pentahelix BREAKTHRU Session 2 yaitu 

a) Pemerintah 

b) Pelaku Usaha 

c) Media 

d) Komunitas 

e) Akademisi 

 

 

I. PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA 

 

a) Setiap peserta wajib membawa fotocopy kartu identitas 

b) 1 (satu) buah laptop (10 Besar Finalis) 

c) Membawa foto 3x4 sebanyak 3 buah 

d) Memakai pakaian bebas rapih 

 

J. TATA TERTIB  

 



 

1. Businnes Plan yang dikirimkan belum pernah diikutkan dalam 

acara/kompetisi serupa 

2. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran ketentuan 

BREAKTHRU Session 2 akan di diskualifikasi 

3. Kelengkapan atau kesesuaian persyaratan merupakan pertimbangan dalam 

penilaian proposal Businnes Plan 

4. Peserta hadir di ruangan 15 menit sebelum kompetisi dimulai 

5. Semua peserta membawa alat tulis yang diperlukan dalam lomba (bolpoint, 

buku catatan kecil) 

6. Peserta diperkenankan membawa alat peraga 

7. Setiap peserta harus menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan 

oleh panitia 

8. Nomor urut peserta yang lolos 10 besar akan diumumkan oleh panitia dalam 

bentuk undian 

9. Business Plan yang di lombakan merupakan karya original yang bukan 

bentuk plagiarisme dari rencana bisnis yang sudah ada 

10. Proposal bersifat inovatif dan kreatif 

11. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

K. PENUTUP 

 

Notes: 

Apabila ada hal yang masih belum dimengerti silahkan menghubungi Contact 

Person yang tersedia 

Reza Dzulwaqar Anam (0812 5224 7335)  

IG : @diskopukm.jatim / @oneevent.id 

Link pendaftaran : http://bit.ly/daftarbreakthru 

 

http://bit.ly/daftarbreakthru


 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 

KOMPETISI BUSINESS PLAN  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap Ketua : 

Asal Daerah  : 

Alamat Usaha  : 

No. HP                            : 

Menyatakan bahwa Proposal Bisnis, yang berjudul “JUDUL PROPOSAL BISNIS”  

1. Sepenuhnya ditulis oleh penulis dan belum pernah diikutsertakan dan menjadi 

juara dalam Lomba lain. 

2. Orisinalitas karya ini, tanpa ada unsur plagiarisme baik dalam aspek substansi 

maupun penulisan 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Bila di 

kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka kami bersedia menanggung semua resiko 

atas perbuatan yang kami lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku  

 

 ……………………2021 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

Materai 10.000 

 

(Nama Lengkap) 

 

 



 

BIODATA PESERTA KOMPETISI 

 

 

 

Foto 3x4 

 

 

 

Nama Lengkap  : 

NIK  :  

Tempat & Tgl Lahir : 

Alamat KTP  : 

 

Alamat Domisili :  

 

No. HP (WhatsApp) : 

Saya mengisi data diri ini dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. 

Jika dikemudian hari saya terbukti bersalah dan dinyatakan bersalah saya siap menerima 

konsekuensi terhadap hukum yang berlaku. 

 

……………………2021 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

(Nama Lengkap) 



 

LAMPIRAN  

KTP 

 

 

 

 

 

 

 

BPJS 

 

 

 

 

 

 

 

NPWP 


