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    Keberadaan pandemi Covid-19 di tengah kehidupan manusia memberikan
berbagai dampak pada berbagai sektor, salah satunya sektor bisnis.
Penurunan profit, pengurangan tenaga kerja, pembatalan proyek, dan segala
hal bentuk kasus bisnis yang telah dirasakan oleh manajemen maupun
pemilik bisnis selama lebih dari satu tahun belakangan. Dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan tersebut, para wirausahawan memerlukan
solusi dan strategi bisnis yang dapat beradaptasi dalam keadaan saat ini.
Untuk itu, sangatlah diperlukan berbagai bentuk riset, mulai dari riset pasar,
riset produk, dan lainnya. Hal ini terjadi karena strategi bisnis sangat
memerlukan pemberdayaan dalam berbagai aspek bisnis, baik dari segi
keuangan, operasional, maupun pemasaran.  
    Dalam rangka menumbuhkan jiwa dan kemampuan berwirausaha
mahasiswa Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai Program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dimana program kewirausahaan
dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: Kegiatan Bisnis
Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi Startup Mahasiswa
Indonesia (ASMI), serta pendampingan melekat oleh praktisi atau
pengusaha dan dosen melalui Pendampingan Wirausaha Mahasiswa
Indonesia (PWMI). Didukung pula dengan adanya kegiatan pendukung
melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: Business Case Competition (BCC),
Essay Competition, dan Poster Competition.
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BELAKANG

KEGIATAN
  Business Case Competition (BCC) merupakan kompetisi business case
tingkat internasional yang memiliki beberapa tahap pelaksanaan. Pada
agenda inti perlombaan dimulai dengan tahap pendahuluan atau
preliminary stage yang mana peserta dalam tim akan menyelesaikan kasus
bisnis yang akan didistribusikan oleh panitia dan akan dipilih sepuluh tim
yang akan lolos ke tahap akhir atau grand final. Bagi peserta yang lolos
tahap grand final akan melakukan presentasi di hadapan para juri. 

LATARLATARLATAR

DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI
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KEGIATAN

Menjadi wadah riset dalam studi kasus pada Business Case
Competition,
Melakukan kolaborasi dengan perusahaan dalam penyusunan
topik kasus bisnis,
Membantu perusahaan mitra dalam menemukan solusi atas
permasalahan dalam usahanya, dan 
Memotivasi mahasiswa Indonesia menjadi entrepreneur yang
kompeten, unggul, serta mampu untuk bersaing baik secara
lokal maupun global. 

Pelaksanaan kompetisi Business Case Competition bertujuan untuk:

Mahasiswa aktif D3/D4/S1 Nasional dan Internasional

TUJUANTUJUANTUJUAN

SASARANSASARANSASARAN
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KEGIATAN

    Keberadaan pandemi Covid-19 di tengah kehidupan manusia
memberikan berbagai dampak pada berbagai sektor, salah satunya
sektor bisnis. Penurunan profit, pengurangan tenaga kerja,
pembatalan proyek, dan segala hal bentuk kasus bisnis yang telah
dirasakan oleh manajemen maupun pemilik bisnis selama lebih dari
dua tahun ke belakang. Dalam menghadapi permasalahan-
permasalahan tersebut, para wirausahawan memerlukan solusi dan
strategi bisnis yang dapat beradaptasi dalam keadaan saat ini. 
  Business Case Competition atau BCC adalah wadah kompetisi
memecahkan permasalahan bisnis baik dari segi pemasaran, operasi,
keuangan, teknologi, sumber daya manusia, maupun arahan strategis
perusahaan. Dalam BCC, diperlukan kemampuan analisa kasus yang
baik serta kemampuan berpikir inovatif. Dalam BCC, peserta akan
diposisikan sebagai konsultan atau Chief Executive Officer (CEO) dari
sebuah perusahaan dan dituntut untuk memberikan solusi yang paling
layak dan strategis terhadap permasalahan yang disajikan. 
   Melalui kompetisi ini, para wirausahawan muda dituntut untuk
menyelesaikan topik kasus bisnis yang telah disediakan dengan solusi
kreatif dan adaptif serta dapat diimplementasikan oleh bisnis yang
bersangkutan. Harapannya adalah para mahasiswa bisa melatih
critical thinking, peduli dengan keadaan bisnis dan ekonomi saat ini,
dan mempersiapkan diri untuk menghadapi realitas bisnis dan
ekonomi pada saat ini maupun di masa depan.

  ““Adaptasi Kewirausahaan Guna Mewujudkan Potensi KreatifAdaptasi Kewirausahaan Guna Mewujudkan Potensi Kreatif
Wirausaha Muda di Masa PandemiWirausaha Muda di Masa Pandemi””

TEMATEMATEMA
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     BASF (Badische Anilin- und Soda-Fabrik) adalah perusahaan
kimia multinasion Jerman dan produsen bahan kimia terbesar di
dunia. BASF didirikan pada tahun 1865. Grup BASF terdiri dari anak
perusahaan dan usaha patungan di lebih dari 80 negara dan
mengoperasikan enam lokasi produksi terintegrasi dan 390 lokasi
produksi lainnya di Eropa, Asia, Australia, Amerika, dan Afrika.
BASF Indonesia berkantor pusat di Jakarta tepatnya di DBS Bank
Tower, Ciputra World 1 Jakarta, dengan fasilitas produksi berlokasi
di Cengkareng, Cikarang, Cimanggis, dan Merak.
     BASF ingin berkontribusi untuk masa depan dunia dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BASF melakukannya
dengan menciptakan chemistry bagi para pelanggan dan
masyarakat dengan menggunakan sumber daya terperbaharui
yang tersedia. 
  

PERUSAHAAN MITRAPERUSAHAAN MITRAPERUSAHAAN MITRA
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     BASF memulai investasinya di Indonesia sejak tahun 1976. PT
BASF Indonesia memasarkan dan menyalurkan semua produk
BASF, seperti fine chemicals, kimia industri, plastik, pewarna
dan bahan kimia untuk industri cat, tinta, plastik, deterjen,
konstruksi, penunjang tekstil, pengolahan limbah dan
pelapisan-elektro, maupun industri kimia untuk pertanian,
dispersi polimer dan kimia proses untuk kertas, tekstil dan kulit,
minyak bumi dan gas alam.
     BASF ingin berkontribusi untuk masa depan dunia dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami melakukannya
dengan menciptakan chemistry bagi para pelanggan dan
masyarakat dengan menggunakan sumber daya terperbaharui
yang tersedia. BASF menjalankan tujuan perusahaan "Kami
menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan"
dengan Pengadaandan produksi yang bertanggungjawab,
Bertindak sebagai mitra yang adil dan terpercaya, dan
Menghubungkan kreativitas untuk menemukan solusi terbaik
bagi kebutuhan pasar.
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PESERTA
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01

02
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06
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Pendaftaran tidak dipungut
biaya sama sekali / gratis 08

09

10

13

11

14
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Setiap tim terdiri atas 3-4
mahasiswa aktif dari
Perguruan Tinggi yang
sama dan terdaftar dalam
PDDikti serta diperbolehkan
lintas jurusan atau
angkatan (D3/D4/S1)

Peserta wajib melampirkan
scan KTM/KTMS/surat
keterangan aktif kuliah

Setiap tim wajib memiliki
nama tim dan satu ketua
tim

Setiap peserta hanya boleh
ikut dalam satu tim

Jika telah mendaftar, hanya
ketua tim yang diwajibkan
untuk bergabung grup Line

Dilarang keras
menyebarluaskan dokumen
case yang nantinya akan
diberikan

Dilarang keras melakukan
kecurangan dalam bentuk
apapun

Hasil analisis merupakan
solusi yang belum pernah
dipublikasikan dan
dilombakan dalam
perlombaan sejenis serta
bukan milik orang lain

Setelah mendapatkan case,
setiap tim dapat
mensubmit paper sesuai
dengan rentang waktu
yang telah ditentukan

Penulisan paper Business
Case harus sesuai dengan
Panduan Penulisan Paper

Pada saat babak
penyisihan akan dipilih 10
tim oleh juri BCC ISE 2021
yang akan lolos ke tahap
Grand Final

Keputusan dewan juri tidak
dapat diintervensi dan
diganggu gugat. Timeline
lomba dapat berubah
sewaktu-waktu

Pengumuman seputar
lomba BCC ISE 2021 hanya
disampaikan melalui media
sosial instagram KMI EXPO
2021

SYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUAN
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Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram KMI EXPO (@kmiexpo2021)
Setiap anggota tim wajib mengupload twibbon dan poster yang telah
diberikan oleh panitia dengan ketentuan sebagai berikut.

Twibbon beserta caption dan Poster dapat diakses melalui link
bit.ly/TwibbonISE2021
Twibbon dipost dengan menandai (tag) akun @kmiexpo2021 dan
anggotaa kelompok
Setiap peserta mengunggah Instagram story poster ISE dengan menandai
(tag) akun @kmiexpo2021

Isi formulir pendaftaran melalui link https://kmiexpo2021.ub.ac.id/ dengan klik
tombol registrasi

Lalu pilih lomba ISE dan pilih Business Case Competition

Isikan biodata ketua tim dan anggota tim. Lampirkan 1 dokumen (.pdf) memuat
seluruh gabungan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan
aktif mahasiswa milik seluruh anggota tim yang diperlukan untuk pendaftaran  
Business Case Competition ISE. Jika sudah, klik tombol submit dan kirim.

Memenuhi prosedur pendaftaran Poster Competition ISE berikut :
1.
2.

Setiap ketua tim akan diundang masuk ke dalam grup Line lomba Business
Case Competition ISE KMI EXPO 2021 oleh panitia

PENDAFTARAN
ALURALURALUR
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KEGIATAN

Peserta mendaftar melalui

link yang telah disediakan.

Pendaftaran
Peserta

19 - 25 Okt 2021

Distribusi Business Case pada

peserta.

First Case
Distribution

26 Okt 2021

Periode pengumpulan

paper setiap tim.

Paper Submission

27 Okt - 08 Nov 2021

Pengumuman 10 tim yang

lolos menuju babak Grand

Final.

Pengumuman 10
Besar

12 Nov 2021

Persiapan 10 tim terbaik

untuk babak Grand Final.

Technical Meeting

14 Nov 2021

Presentasi para finalis di

depan dewan juri.

Grand Final

16 Nov 2021

TIMELINETIMELINETIMELINE

Pengumuman para

pemenang BCC ISE.

Awarding

19 Nov 2021
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Panduan Penulisan Paper Case :
Format Penulisan

Ukuran Kertas : A4
Judul : Times New Roman, 14 pt, Bold
Isi : Times New Roman, 12 pt
Spacing : 1,5 lines
Margin & Layout : Default 2.54 cm setiap sisi & Justified
Footer : Page number
Format File : BCC2021_ISE_Nama Tim dalam format (.pdf)

Paper berbentuk creative paper dengan desain yang dibebaskan
sesuai kreativitas peserta
Penulisan paper dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris (pada Grand Final, bahasa yang digunakan harus
sama dengan bahasa dalam penulisan paper)
Isi paper maksimal 20 halaman (di luar cover, daftar isi, referensi,
dan lampiran) 
Setiap tim wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Paper
Case yang dibuat asli dan bersedia menerima segala
konsekuensi apabila terbukti melakukan pelanggaran
Paper dikirimkan dalam 1 file dan bersifat final ke link yang akan
diinformasikan melalui email

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PENULISAN

SELEKSI PESERTA

SISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKA
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Urutan Sistematika Penulisan :

Executive summary
Latar belakang : Isu bisnis yang diangkat.
Identifikasi masalah dan penyebab: Uraian mengenai masalah
yang diberikan berdasarkan fakta-fakta terkait.

Metodologi Penelitian : Proses atau cara ilmiah untuk
mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan
penelitian
Analisis : Berisi analisis tentang hasil dari identifikasi masalah dan
penyebab masalah perusahaan, berisi strategi sebagai solusi
permasalahan yang ditawarkan oleh peserta untuk perusahaan.
Jangka Waktu : Perencanaan lamanya waktu untuk
mengimplementasikan rekomendasi solusi
Risiko : Berisi identifikasi risiko yang dapat muncul atas
rekomendasi strategi yang telah ditentukan 

  
  I. COVER : Memuat judul “Business Case Competition – ISE KMI EXPO
2021”, subjudul yang ditentukan oleh masing-masing tim, logo KMI, nama
tim, dan daftar nama tim. 

   II. DAFTAR ISI 

   III. PENDAHULUAN : 

   IV. ISI :

  V. PENUTUP : Berisi kesimpulan dan saran dari rekomendasi solusi yang
telah dibuat

   VI. REFERENSI : Berisi sumber dari pembuatan paper submission.

   VII. LAMPIRAN : Informasi detail sebagai pelengkap dari referensi. 

PENULISAN
SELEKSI PESERTA

SISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKA
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Dari babak penyisihan akan diumumkan 10 tim yang lolos masuk ke
babak grand final
Finalis wajib mengikuti Technical Meeting terlebih dahulu terkait
pengarahan teknis babak Grand Final sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh panitia
Nomor urut akan dibagikan kepada setiap tim pada saat technical
meeting.
Pada babak Grand Final, setiap tim diharuskan membuat PPT dan
mempresentasikan strategi bisnis di depan dewan juri selama 15
menit melalui aplikasi Zoom
Materi yang dipresentasikan adalah pemaparan dari strategi bisnis
yang dibuat setiap tim
Dewan juri akan memberikan pertanyaan terkait materi yang
dipresentasikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GRAND FINAL
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PESERTA
JUARAJUARAJUARA

Sertifikat + Uang Tunai
(1 Tim)

Sertifikat + Uang Tunai
(2 Tim)

Sertifikat + Uang Tunai
(3 Tim)
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KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN

KMI EXPO XII 2021

No Kriteria Penilaian

Total Nilai

10

30

20

20

20

Bobot Skor Nilai

(Bobot x Skor)

1.

2.

3.

4.

5.

Format dan Sistematika Penulisan

Strategi dan Rasionalitas Solusi

Orisinalitas dan Kreativitas Karya

Kelengkapan dan Kualitas Data

Pendukung
 

Kualitas analisis identifikasi masalah

Bobot Penilaian Paper Case 
Paper Case merupakan sebuah esai atau proposal yang berisi penyelesaian kasus
yang telah diberikan oleh panitia BCC ISE KMI EXPO 2021 dalam tahap seleksi tahap
pertama.

Keterangan :
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
( 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = Sangat Baik)

BUS INESS  CASE  COMPET IT ION " ISE "



KOMPETISI
KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN

Bobot Penilaian Presentasi Grand Final Business Case
Presentasi Business Case yaitu para peserta mempresentasikan hasil project
presentasi dan akan dilakukan penjurian kepada seluruh tim yang presentasi untuk
menentukan pemenang lomba di tahap grand final.

Keterangan :
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
( 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = Sangat Baik)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Penyajian Presentasi

Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan

Benar
 

Kejelasan, Intonasi, dan Penguasaan Materi

Sikap dalam Menanggapi Pertanyaan Dewan

Juri
 

Mempertahankan Argumen dengan

Penguasaan Materi Presentasi
 

Kerja Sama 

Manajemen dan Ketepatan Waktu

No Kriteria Penilaian

Total Nilai

5

5

30

20

20

10

10

Bobot Skor Nilai
(Bobot x Skor)
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Crisis Center :
0877 6294 5605

(Valdy - Registrasi)
 0812 5259 2790

(Putri Rus- Umum)

MORE INFORMATION
kmiexpo2021.ub.ac.id

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

Booklet & Twibbon


