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LATAR BELAKANG
Haji Amran Sutan Sidi Sulaiman yang akrab disapa Pak
Haji adalah salah satu tokoh pengusaha (entrepreneur)
terkemuka di Sumatera Barat. Beliau contoh kegigihan
seorang lelaki Minangkabau. Kiprahnya dalam dunia
bisnis telah dilakukan lebih dari 50 tahun lamanya. Lahir
dan tumbuh di Kota Padang Panjang kota santri yang
sejuk dan indah di Sumatera Barat, membuat pak Haji
menjadi pengusaha yang kental keislamannya.
Berbagai jenis usaha sudah ditekuni diantaranya mulai
dari usaha (bisnis) garam, elektronika (TV), mobil, dan
pengembang/ membangun ruko. Setelah sukses di
dunia bisnis, beliau yang hidup dalam keluarga
Muhammadiyah merasa terpanggil untuk memajukan
dunia pendidikan islam yang saat itu sekolah berbasis
keislaman tingkat kedisiplinan dan mutunya rendah
dibanding sekolah lainnya. Berangkat dari
keprihatinannya itulah, Haji Amran melalui Yayasan
Pendidikan Baiturrahmah mendirikan institusi pendidikan
mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan
Tinggi. Alhamdulillah berkat kegigihan dan tangan
dingin Haji Amran, Universitas Baiturrahmah yang berada
dibawah naungan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
telah menjadi salah satu perguruan tinggi swasta
terkemuka di Sumatera Barat. Tidak berhenti sampai
disitu, setelah sukses mengembangkan dunia pendidikan,
Haji Amran juga membangun rumah sakit bernuansa
islam yang dikenal dengan Rumah Sakit Islam Siti
Rahmah dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang
merupakan tempat praktek atau Koas bagi mahasiswa
Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi
(FKG).
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Walaupun saat ini Haji Amran

Berbagai kegiatan telah dilakukan

sudah berusia 91 tahun, namun

termasuk kompetisi bisnis.

spirit beliau dalam berwirausaha

Kompetisi Entrepreneurship

dapat dijadikan inspirasi untuk

Award

membangun semangat jiwa

banyak dilakukan, namun khusus

wirausaha generasi muda

untuk siswa Sekolah Menengah

Indonesia.

Kejuruan (SMK) masih belum

Data menunjukkan

tingkat mahasiswa sudah

bahwa jumlah wirausaha di

tersentuh. Padahal siswa SMK

Indonesia masih sangat sedikit

punya potensi yang besar untuk

(hanya berkisar 2%) dari jumlah

menjadi pengusaha, karena

penduduk Indonesia yang

mereka telah memiliki

berjumlah sekitar 265 juta jiwa.

keterampilan yang diperoleh di

Jumlah wirausaha Indonesia ini

bangku sekolah yang bisa

kalah dengan negara tetangga

dikembangkan.

seperti Malaysia, Singapura dan

Untuk menghidupkan semangat

Thailand dengan jumlah

Haji Amran dalam berwirausaha,

wirausaha di atas 5%.

Universitas Baiturrahmah

Sebagaimana kita ketahui jumlah

melakukan kegiatan kompetisi ide

pengusaha berkorelasi dengan

usaha antar siswa SMK

perekonomian suatu bangsa.

se Sumatera Barat dalam gelaran

Untuk meningkatkan pereko-

“Amran Entrepreneurship Award”.

nomian Indonesia, maka jumlah
wirausaha harus ditingkatkan.
Jiwa dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan pada
generasi muda mulai dari tingkat
sekolah menengah sampai
perguruan tinggi.

TUJUAN KEGIATAN
Menumbuhkan

minat dan semangat

Mendorong dan menumbuhkan

berwirausaha bagi siswa SMK

keberanian dalam memulai usaha.

Sebagai stimulan bagi generasi

Memberi kesempatan bagi siswa

muda khususnya siswa SMK agar

SMK untuk melahirkan ide-ide

tertarik dalam berwirausaha

kreatif dalam merencanakan
sebuah usaha.

PERSYARATAN DAN MEKANISME
Amran Entrepreneurship Award” dilakukan setahun sekali, yaitu pada

“

tanggal 16 Juli. Periode penjaringan calon penerima penghargaan dimulai dari
bulan Maret 2020. Persyaratan dan mekanisme peserta sebagai berikut:

Persyaratan
Siswa SMK kelas XI dan XII yang
masih aktif, dibuktikan dengan

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan
penerima penghargaan sebagai
berikut:

kartu pelajar

Kepala sekolah mengajukan usulan

Peserta boleh perorangan maupun

peserta kompetisi beserta

dalam tim/kelompok (2-5) orang.

kelengkapannya melalui email :

Peserta adalah pengusul yang

amranaward1@gmail.com

telah mengirimkan persyaratan

Pihak penyelenggara (Unbrah)

sesuai sistematika yang telah

melaksanakan seleksi dari usulan

ditetapkan.

calon penerima Award

Diusulkan oleh kepala sekolah

melalui dua tahapan. Tahapan I

masing-masing dengan

dilakukan Desk Evaluation,
kemudian pada tahapan II akan

mencantumkan nama-nama
pengusul (ketua dan anggota)
yang ditulis lengkap berikut
sekolahnya.

asal

diundang 10 peserta terbaik untuk
presentasi ke kampus Unbrah.
Pemenang akan diumumkan pada
pertengahan Juli 2020

SISTEMATIKA USULAN RENCANA USAHA
Sistematika Usulan Rencana Usaha

Rencana Usaha yang diajukan dapat

berasal dari berbagai bidang baik teknologi, jasa, industri kreatif, kuliner atau
dalam bidang lainnya.

Naskah rencana bisnis ditulis sesuai dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

Cover Halaman
A. Jenis Usaha
Tuliskan usaha yang diusulkan dalam bidang manufaktur
(pengolahan) dan jasa

seperti: kuliner, pertanian,

perikanan, peternakan, travel, wisata, bengkel, salon &
kecantikan, industri kreatif, startup dan lainnya.

B. Latar belakang tentang usaha yang diusulkan
Jelaskan alasan pengusulan jenis rencana usaha pada
point A di atas

C. Deskripsi Usaha
Jelaskan keunggulan/keunikan produk/jasa usaha yang
diusulkan
Jelaskan pesaing dari produk/jasa yang diusulkan
Modal usaha yang dibutuhkan

D. Rencana Pemasaran
Jelaskan pasar dari produk/jasa yang dihasilkan (lokal,
regional atau nasional)
Jelaskan segmen pasar yang dituju (anak-anak, dewasa
atau umum)

Ketentuan penulisan naskah
Ukuran kertas A4
Huruf (font) Arial 12
Jarak 1,5 spasi
Nomor halaman kanan bawah
Maksimal 7 halaman dikirim dalam format pdf via email:
amranaward1@gmail.com

Penilaian
Tahap Penilaian
Penilaian atas usulan rencana bisnis akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu
tahap I (Desk Evaluation) dan tahap II Final (Presentasi didepan dewan juri)

Tahap II Final (Presentasi)

Tahap I (Desk Evaluation)
Pada tahap ini, semua usulan

Dari 10 nominator yang lolos tahap I

rencana bisnis yang masuk ke

(desk evaluation) akan diminta

panitia akan dilakukan penilaian

untuk mempresentasikan ide

berdasarkan kriteria dan bobot
yang telah ditentukan.

Tim seleksi akan memilih 10
nominator yang akan

diundang

ke kampus Universitas
Baiturrahmah Padang untuk
mengikuti tahap II.

usahanya di depan dewan juri.

Komponen yang dinilai dalam tahap
ini meliputi:
Ide usaha
Wawasan peserta (pengetahuan
umum maupun bidang
kewirausahaan)
Semangat kewirausahaannya.

Jadwal Pelaksanaan & Penghargaan

Hadiah/ Award
Peserta yang sudah masuk 10 (sepuluh) nominasi terbaik diterima di
Program Studi Kewirausahaan Unbrah tanpa test dan bebas uang
masuk serta uang SPP 1 (satu) semester.
Bagi peserta yang memperoleh ranking/juara I (Disamping bebas uang
masuk dan SPP 1 semester) ditambah modal usaha sebesar Rp. 5 juta.
Bagi peserta yang memperoleh ranking/juara II (Disamping bebas uang
masuk dan SPP 1 semester) ditambah modal usaha sebesar Rp. 3 juta.

Bagi peserta yang memperoleh ranking/juara III (Disamping
bebas uang masuk dan SPP 1 semester) ditambah modal usaha
sebesar Rp. 2,5 juta.
Seluruh penghargaan

menjadi hak pemenang pada saat yang

bersangkutan menjadi mahasiswa unbrah

Penutup
Demikian panduan ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi para siswa
SMK selaku peserta dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam
kegiatan “

Amran Entrepreneurship Award ”.

menumbuhkan jiwa kewirausahaan muda kita.

Semoga kegiatan ini dapat

