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KATA PENGANTAR

K
ita sangat perlu membuat anak muda melirik usaha 
pertanian. Karna datanya: lebih dari 60% petani di Indonesia 
berusia 45 tahun ke atas.

AgribusinessStartupCompetition tahun ini akan digelar 
pertengahan Juni, tapi rangkaiannya mulai Maret/April. Ada 
workshop pertanian buat anak muda (termasuk marketing 

dan manajemen keuangan), presentasi proposal bisnis pertanian, 
mentoring, sampai final utk dapat hadiah modal usaha RATUSAN 
juta rupiah.

ahun lalu, kompetisi ini diikuti 300 anak muda Banyuwangi 
dalam 140 tim. Ada yg bisnis olahan daun kelor, gurami, beras, 
lele, buah-buahan, dsb. Jadi makanan, minuman, sampai 

sabun. Semoga tahun ini lebih banyak lagi. Ada dua kategori: 
bisnis rintisan yg udah jalan dan business plan alias yg baru di 
angan-angan. Siap-siap semuanya ya! 
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-Abdullah Azwar Anas- 
(ig: @azwaranas.a3)

B
a n y u w a n g i  A G R I B U S I N E S S  S T A R T U P  
COMPETITION bakal kembali hadir tahun ini. 
Untuk terus meningkatkan minat anak-anak 

muda agar melirik bisnis pertanian. Agar tidak semua 
anak muda pengen jadi content creator di Youtube, 
Tiktok dan IG. Tapi akan keren kalau konten 
medsosnya soal #pertanianorganik misalnya.



1. PENDAHULUAN

M
enurut wikipedia.org Start-up adalah perusahaan rintisan 
yang merujuk pada semua perusahaan yang belum 
l a m a  b e r o p e r a s i  d a n  b e r a d a  d a l a m  f a s e  

pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang 
tepat. 
 

ebih lanjut dalam techinasia.com disebutkan bahwa bisnis 
start-up lebih identik dengan bisnis yang berbau teknologi, 
web, internet, dan yang berhubungan dengan ranah tersebut 

dengan krakteristik:

1. Usia usaha kurang dari 3 tahun;
2. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang;
3. Pendapatan kurang dari 100.000 USD/tahun;
4. Masih dalam tahap berkembang;
5. Umumnya beroperasi di bidang teknologi;
6. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital;
7. Beroperasi melalui website.

L

A
gribusiness Start-Up Competition 2019 dirancang sebagai 
kompetisi start-up di bidang agribisnis sehingga 
diharapkan menarik minat generasi muda untuk 

beragribisnis atau melirik dunia pertanian sebagai bidang yang 
mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan dan 
menjanjikan sehingga mendorong tumbuhnya wirausaha muda di 
bidang agribisnis..
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2. SYARAT & KEGIATAN

B
anyuwangi Agribusiness Start up Competition 2019 

mengajak generasi muda khususnya kaum milenial untuk 

berkontribusi terhadap bisnis pertanian. 

anyuwangi Agribusiness Start up Competition 2019 

membuka pendaftaran dengan persyaratan:

1.  Dalam bentuk tim dengan jumlah 2-5 orang anggota;

2.  Usia penggerak 17 - 30 tahun;

3.  Agribusiness Startup berupa Rintisan usaha dan Ide usaha 

     bergerak di bidang pertanian, peternakan dan perikanan 

     darat, bisa juga berupa platform digital agribisnis : 

     marketplace, crowdfunding, IoT/artificial intelligence dan 

     sejenisnya;

4.  Mengisi, mengunduh biodata tim & mengupload proposal 

     di  www.dinaspertanian.banyuwangikab.go.id/asc2019 ;

5.  Mengirimkan hardcopy formulir dan proposal ke alamat   

     Kantor Dinas Pertanian, Jl. Jaksa Agung Suprapto No.80 - 

     Banyuwangi.

ahapan Kegiatan

B
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a.  Sosialisasi/Workshop/Seminar

b.  Seleksi proposal 

c.  Wawancara

d.  Verifikasi lapangan/Tinjau lapang

e.  Penentuan Finalis (Babak Final)

 f.  Penentuan pemenang (Grand Final)

g.  Pendampingan usaha agribisnis



3. TIME SCHEDULE &
GRAND PRIZE FINALIS

J
adwal Pelaksanaan Banyuwangi Agribusiness Start up 

Competition 2019 sebagai berikut:

inalis ditentukan 10 tim yang mendapatkan hadiah yaitu:

  1.  Juara I     : Rp. 50.000.0000,-
  2.  Juara II    : Rp. 30.000.0000,-
  3.  Juara III   : Rp. 20.000.0000,-
  4.  Juara IV   : Rp. 15.000.0000,-
  5.  Juara V    : Rp. 10.000.0000,-
  6.  5 Finalis (non Juara 1-5) : @ Rp. 5.000.0000,-

F
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1. Sosialiasi/Workshop

2. Pendaftaran & Pengumpulan Proposal

3. Seleksi & Verifikasi

4. Pengumuman Finalis

5. Babak Final

6. Grand Final

: 1 s/d 30 Maret 2019

: 1 s/d 20 April 2019

: 20 April s/d 20 Mei 2019

: 24 Mei 2019

: 17 s/d 29 Juni 2019

: 30 Juni 2019

TOTAL hadiah 

Rp. 150 jt



4. TIM PENILAI

T
im Penilai adalah personil dari instansi atau lembaga yang 

berkompeten, memiliki pengalaman, dengan kriteria:

1.  Ketua 

Sekurang-kurangnya Pasca Sarjana (S2) agribisnis berasal 

dari perguruan tinggi negeri/swasta dengan pengalaman 

mengajar minimal 4 tahun.

2.  Sekretaris

Sekurang-kurangnya SLTA atau S1 dengan latar belakang 

pengusaha agribisnis dengan omset usaha agribisnis minimal 1 M.

3.  Anggota

Sekurang-kurangnya Sarjana (S1) semua jurusan dengan 

latar belakang praktisi/birokrasi/tokoh masyarakat dengan 

pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya.
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5. SISTEMATIKA PENDAFTARAN

P
endaftaran online Agribusiness Start-up Competition (ASC) 
2019  dibuka pada 1 s/d 20  April 2019 melalui website: 

egistrasikan tim (anggota) pada website tersebut 
(Perhatikan setiap langkahnya dan lengkapi data yang 
diminta pada web). Pastikan semua anggota tim telah 

terdaftar dengan cara:

1.   Kunjungi website 
2.   Buat akun tim start up dengan klik menu “Register member 
      baru”. Setelah register akan ada verifikasi ke e-mail anda;
3.   Setelah membuat akun, Log in sesuai register ;
4.   Mulai isi data start up dan anggota tim anda secara lengkap

7.   Setelah registrasi berhasil, silahkan download formulir    
      pendaftaran;
8.  

 
9.   Selanjutnya upload proposal start up tim pada menu “unggah 
      berkas proposal”;   

dinaspertanian.banyuwangikab.go.id/asc2019

dinaspertanian.banyuwangikab.go.id/asc2019

R
 

Klik menu  “register”;

 Formulir hasil  download di tanda tangani oleh satu koordinator 
tim;

10. Kirimkan hardcopy proposal dan formulir ke kantor Dinas
      Pertanian di Jl. Jaksa Agung Suprapto, No.80 - Banyuwangi;
11. Tim yang lolos seleksi proposal, harap mempersiapkan 
      presentasi (power point) start up timnya untuk dipresentasikan
      pada tahap selanjutnya di depan juri.

      mulai koordinator tim dan anggota. 
5.   Kik “tambahkan anggota”Apabila biodata setiap anggota 
      telah selesai diisi; 
6.   Apabila seluruh anggota telah teregistrasi 
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6. SISTEMATIKA PENULISAN
PROPOSAL 

Tanggal 1 s/d 20 April 2019 calon peserta dapat mendaftar 

dan upload proposal secara online di : 

 

Peserta menulis PROPOSAL (Rintisan/Ide Usaha) diketik max 

10 halaman folio kertas A4, Times new roman font 12, spasi double 

dengan sistematika:

a. Pendahuluan/Latar belakang;

b. Gambaran umum Rintisan usaha yang telah dilakukan/Ide 

       Usaha Agribisnis yg akan dilakukan;

c. Pembiayaan, Omset dan Pemasaran; 

d. Langkah yang telah dilakukan/hal-hal yang akan 

       dilakukan;

e. Strategi/ rencana pengembangan usaha;

 f. Foto-foto/gambar pendukung. 

dinaspertanian.banyuwangikab.go.id/asc2019
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7. DOKUMENTASI ASC 2018
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8. PROFIL JUARA ASC 2018
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JUARA IDE USAHA AGRIBISNIS 

PRODUCT OF RED DRAGON ( )

Tim PORED berasal dari Desa Ringinasri Kecamatan 

Tegaldlimo beranggotakan Dani Setiawan (Mahasiswa S2 Teknologi 

Agroindustri Universitas Jember); Novitha Herawati (Mahasiswa S2 Teknologi 

Agroindustri); Dewi Wahyuni (SMK); Andi Gotama (SMU) dan Dian Wahyuni 

(D4 Kebidanan Universitas Kadiri). 

Tim ini mengusung konsep zero waste dalam pengolahannya, 

menjadikan tim PORED berhasil menjadi juara ASC kategori rencana/ide 

usaha. Tim PORED mempunyai ide dan sudah mengembangkan usaha oleh-

oleh dari bahan dasar buah naga dibuat untuk berbagai produk (sirup, 

olahan pangan kue/cake, sabun,dll) sehingga dari bahan buah naga dapat 

dimanfaatkan daging buah, ekstrak maupun kulitnya. 

PORED

JUARA RINTISAN USAHA AGRIBISNIS 

MITRA PETERNAK INDONESIA ( )

Tim MPI beranggotakan Supriyanto (Alumni S1 Teknik 

Perkapalan ITS); M. Haffin (Alumni SMK Jurusan Listrik); 

Leonard Hutabarat (Alumni D3 PENS). Lokasi usaha MPI yaitu 

di Klatak, Kecamatan Kalipuro. 

Pemenang kategori rintisan bisnis dengan jenis usaha ternak budidaya 

lalat hitam atau Black Soldier Fly (BSF) yaitu membudidayakan lalat BSF yang 

digunakan sebagai pakan unggas. Lalat BSF juga dapat menguraikan 

sampah organik sehingga bermanfaat ganda dalam lingkungan hidup.

MPI
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JADWAL SOSIALISASI/WORKSHOP ASC 2019

>>
>>
>>
>>

 : 
 : 
 : 
  :Kampus 

6 Maret 2019  
14 Maret 2019
23 Maret 2019
27 Maret 2019

Kampus Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi)
Kampus Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Kampus Faperta Universitas Jember (UNEJ)

Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi)

1.    Pak Ilham       (+62 823-3536-7550)
2.   Pak Darmadi  (+62 852-5798-3550)

Contac Person untuk Konsultasi

@dispertabwi

  @dispertabwi Dinas Pertanian Bwi

 www.banyuwangikab.go.id

disperta@banyuwangikab.go.id
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