
KOMPETISI

MALANG, KOMPAS - Jurus-
an Bisnis Fakultas Ilmu.Admi-
nistrasi Universitas BrawijaYa

Malang Jawa Timur, kembali
mengadakan komPetisi model
bisnis tingkat ASEAN, EsPriex

bu-
ang

trepreneur).
Ketua Panitia Ahli EsPriex

2017 Brillyan6s Sanawiri, Seldsa

l

terlebih dahulu sebelum meng-

seluti usaha
"Kita tidak hanYa menekankan

baru dalam dunia bisnis. Jangan
buru-buru rirengeksekusi ide, ja-

ngan terburu membuat Perenpa-
naan bisnis berdasarkan ide aPa

adanya. Tetapi harus benar-benar
matang dulu idenYa, diuji dulu
berdasarkan model bisnis," ka-
tanya

Menurut BrillYanes, saat ini
model bisnis meruPakan sebuah

syarat yang harus dimiliki calon

mitr4 hingga Penglritungan ten-

nis," katanYa.
Project Officer EsPriex 2o17

Febrehane Sabattini mengata-

kan, model bisnis saat ini
menarik Perhatian banYak

pihalg semakin banYak diPakai,

dan ada penekanan ke arah ling-

memperhatikan kelestarian
alam.

Espriex meruPakan hasil kerja
sama dengan Pihak PenYeleng-
gara Kompetisi Model Bisnis In-
ternasiond Yakni Universitas
Brigham Young, Universitas Har-
var4 dan Universitas Stamford.
"Penilaian dilakul<an oleh tim da-

ri universitas. Jadi, kita tinggal
ikut saj4" ujarnYa.

Menurut Febrehane, ada 627

tim dari 181 universitas di enam

negara,ASEAN Yang mendaftar,
kecuali dari Laog Vietnam,
Myanmar, dan Timor Leste. Dari

iurnlah tersebut, Yang.lolos ke
"final 

ada ZS tim (1OO orang). Dari
25 tim tersebut, 19 tim berasal

dari Indonesia.
Kampus dalam negeri Yang

berpartisipasi antara lain Institut
Telcrologi Bandung Institut Per-

tanian Bogor, Universitas Indo-
nesia dan Universitas Brawijaya.

Pemenarig EsPriex 2017 akan

meneikuti komPetisi internasi-
onalh Silicon ValleY, California
11-12 Mei.

Peserta meningkat
Jumlah Peserta EsPriex terus

meninglat dari waktu ke walctu'

Pada gelaran kedua P4da tahun
2OIt misalnYa, jumlah Peserta
harrya 212 tim. Dari jumlah ter-
sebut sebanYak 135 tim berasal

dari dalam negeri dan 77 tim
sisanya meruPakan mahasiswa
asing.

Begitu PuJa Pada EsPriex

ke-3 tahun 2016 Yang diikuti
222 nm. 'Dari jumlah tersebut
9O tim berasal dari Indonesia
dan sisanya dari luar negeri.

"Tahun, ini jumlah Peserta men-
capai 627 tim dari 181 universitas

dari. enam negar4" kata Feb-

rehane.
Menurut Febrehane Pada

tahun ini sebenarnYa ada be-

berapa universitas terkemuka di
Tanah Air Yang berusaha ikut
berpartisipasi, tetapi -mereka ti-
dak lolos ke babak finaI. Dari
Jawa Timur sendiri ada Univer-
sitas BrawijaYa dan Universitas
Negeri JemberYanglolos ke final.

(wER)

Didokumentasikan dari Surat Kabar "KOMPAS"

Rabu, 22 Maret 2O17, Hal t2

By.PSlK FIA UB 2017


