
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dewasa ini persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Banyak pengusaha asing yang 

masuk ke Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan dihapusnya salah satu persyaratan fasih 

berbahasa Indonesia bagi pengusaha asing untuk membuka usaha di Indonesia. Hal ini 

menyebabkan para pengusaha asing semakin mudah dalam membuka usaha di Indonesia. 

Mengetahui hal tersebut, para pengusaha kecil di Indonesia merasa tersingkir dan mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan usahanya di negeri sendiri. 

Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya para generasi muda khususnya mahasiswa harus 

berani memulai memunculkan ide-ide yang kreatif dalam berwirausaha. Dengan diadakannya 

Lomba Ide Usaha ini diharapkan mampu membantu para mahasiswa untuk merealisasikannya. 

Lomba Ide Usaha (LIU) adalah salah satu program kerja tahunan dari Himpunan Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Matematika (HIMATIKA) FMIPA UNY yang bergerak di bidang 

entrepreneurship. LIU merupakan acara yang tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa 

Matematika tetapi juga untuk mahasiswa D3/ S1 dari perguruan tinggi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tema yang diusung pada tahun ini adalah “Unleash Your 

Creativepreneur Idea.” Maksud dari tema ini adalah bagi para mahasiswa diluar sana yang  sibuk 

dengan rutinitas kuliahnya namun memiliki ide-ide berwirausaha diharapkan dapat 

merealisasikannya sehingga mahasiswa selain sibuk dengan kuliahnya mereka juga mampu 

berwirausaha.  

Tema 

Lomba Ide Usaha (LIU) pada tahun ini mengusung tema “Unleash Your Creativepreneur Idea”.  

Panduan  

1. Ketentuan Umum  

a. Syarat Peserta mahasiswa aktif D3/S1 

b. Jadwal dan Tempat Perlombaan  

1) Pendaftaran pada tanggal 18 September 2017 - 30 September 2017. 

2) Pengumpulan makalah pada tanggal 19 September 2017 – 2 Oktober 2017. 

3) Pengumuman lolos 15 besar terbaik pada 14 Oktober 2017.  

4) Presentasi 15 besar terbaik dan pengumuman juara akan dilaksanakan pada 

tanggal 21 Oktober 2017 bertempat di Ruang PPG 2 FMIPA UNY(*). 
   (*)dalam konfirmasi 

2. Pendaftaran dan Ketentuan Teknis Lomba  

a. Pendaftaran Lomba 

1) Peserta mendaftar dengan format “LIU2017_Nama Ketua_Jumlah 

Anggota_Instansi_Judul Makalah_CP” ke nomor  Arsita : 

083816071659(WA/SMS) 



2) Mengisi formulir yang dapat diunduh di web himatikauny.org 

3) Mengirim formulir dan scan KTM ke email liuhimatikauny4@gmail.com 

4) Melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai di Sekretariat 

HIMATIKA FMIPA UNY, (Gelanggang Ormawa FMIPA UNY, Kampus 

Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta) atau melalui transfer ke Bank Mandiri 

rekening a.n Alfian Rifki Pradana (No. Rek : 900-00-4074408-9) lalu konfirmasi 

ke 083816071659 (WA/SMS) dengan format Nama Ketua_Instansi_Judul 

Makalah_Waktu Transfer_Lunas dan melampirkan bukti pembayaran. 

5) Mengirim softfile makalah dengan format pdf ke email 

liuhimatikauny4@gmail.com 

6) Mengumpulkan makalah rangkap 3 ke sekretariat HIMATIKA Kompleks Ormawa 

FMIPA UNY.  

b. Teknis Perlombaan 

1)  Tahap pertama: 

a) Dari keseluruhan peserta yang telah mengumpulkan makalah, akan dipilih 

15 besar  finalis yang akan maju ke babak Grand Final.  

b) Peserta yang lolos pada babak grand final akan diinformasikan melalui 

himatikauny.org dan diaktivasi via WhatsApp/SMS pada tanggal 14 

Oktober  2017.  

2) Tahap kedua:  

a) Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober  2017 bertempat di 

Ruang PPG 2 FMIPA UNY(*).  
(*)dalam konfirmasi 

b)  Semua finalis wajib berpakaian rapi dan sopan, bersepatu, serta 

memakai jas almamater perguruan tinggi masing-masing selama acara 

berlangsung.  

c)  Peserta akan tampil dan memresentasikan makalahnya di hadapan tiga 

dewan juri yang mempunyai profesi berbeda namun bergerak dibidang 

kewirausahaan. Alokasi waktu presentasi masing-masing peserta adalah:  

1) Presentasi maksimal 10 menit.  

2) Tanya-jawab dengan dewan juri maksimal 10 menit.  

d) Peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang 

menunjang dan sesuai dengan isi dari presentasi.  

Panitia hanya menyediakan sarana dan prasarana berupa laptop dan LCD.  

e) Sarana dan prasarana penunjang selain yang disiapkan oleh panitia 

menjadi tanggung jawab peserta untuk dipersiapkan dan dibawa sendiri 

pada waktu presentasi.  

f) Peserta yang tidak hadir pada saat presentasi dinyatakan gugur sebagai 

finalis dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

c. Ketentuan penulisan makalah 

 Format penulisan 

1) Karya diketik pada kertas ukuran A4. 

mailto:liuhimatikauny4@gmail.com


2) Margin  top : 3 cm 

right : 3 cm 

left : 3 cm 

down : 3 cm. 

3) Karya ditulis menggunakan font Times New Roman berukuran 12 dan 

spasi 1,5. 

 Sistematika penulisan 

 Cover 

 Halaman Judul 

 Kata Pengantar 

 Daftar Isi 

 BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Visi Usaha 

C. Perumusan Misi Usaha 

D. Tujuan Usaha 

E. Manfaat Usaha 

F. Deskripsi Usaha 

 BAB II PEMBAHASAN 

A. Aspek Produk 

1) Jenis produk usaha 

2) Waktu produksi 

3) Jumlah produksi setiap produksi 

4) Bahan dan peralatan produksi 

5) Jumlah tenaga kerja yang diperlukan 

6) Proses produksi 

7) Rencana perluasan usaha 

B. Aspek Pemasaran 

1) Target pasar 

2) Penetapan harga produk 

3) Strategi pemasaran 

4) Promosi 

5) Sistem produksi 

C. Aspek Teknis Penjualan 

1) Bahan baku dan bahan tambahan yang diperlukan 

2) Kebutuhan peralatan dan perlengkapan 

3) Pelayanan konsumen 

4) Display 

D. Organisasi dan Manajemen 

1) Tim manajemen 

2) Relasi usaha 

3) Kelemahan dan hambatan yang timbul 

4) Tindakan alternatif 



E. Aspek Finansial 

1) Sumber modal 

2) Analisis harga penjualan 

3) Perhitungan laba rugi 

 BAB III PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Penutup  

 Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum di atas akan diumumkan lebih lanjut oleh 

panitia. Demikian Panduan Lomba Ide Usaha (LIU), semoga dengan adanya panduan ini dapat 

digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengikuti LIU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


