New Ventures Indonesia
Formulir Aplikasi Calon Perusahaan
New Ventures adalah program dari World Resources Institute (WRI) dan didukung oleh Citi Foundation. Di Indonesia, program di
kelola dan dilaksanakan oleh The Apex Consulting Group. Informasi yang diberikan dalam formulir ini akan di jamin kerahasiannya dan
dipergunakan sebagaimana mestinya oleh team dari New Ventures.

•

Pemohon harus menjawab semua pertanyaan di dalam formulir ini agar dapat
dipertimbangkan.
Formulir yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan atau tidak dapat
diikutsertakan dalam proses seleksi New Ventures Indonesia.
Semua informasi yang diberikan dalam formulir ini akan dijaga kerahasiaannya dan
tidak akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan
sebelumnya.

•
•

Data Perusahaan Pemohon :
1. Nama perusahaan

:

2. Alamat perusahaan

:

a.
b.
c.
d.

Jalan
Kota
Kode pos
Provinsi

:
:
:
:

3. Telepon kantor

:

4. Fax

:

5. Situs Web

:

6. Tahun berdiri

:

7. Domisili perusahaan

:

8. Jenis Industri:
a. Konservasi Keanekaragaman Hayati
b. Efisiensi Energi dan Bahan Bakar
c. Konservasi Sumber Daya Alam
d. Pencegahan Polusi dan Pengolahan Limbah
e. Penggunaan Lahan Berkelanjutan
f. Energi Berkelanjutan
g. Pengelolaan Sumber Air
h. Pengolahan Bahan Baku
i. Manufaktur
j. Services
k. Penyediaan Informasi
l. Lainnya (Sebutkan)

Data Pemimpin Perusahaan
1. Nama

:

2. Jabatan

:

3. Nomor telepon kantor :
4. Nomor handphone

:

5. E-mail (Direct)

:

Latar Belakang Perusahaan
1. Berikan penjelasan singkat tentang aktivitas bisnis perusahaan Anda (maks. 3 paragraf):
2. Berikan penjelasan singkat mengenai proposisi penjualan produk Anda (maks. 1
paragraf):

3. Jealaskan keunggulan kompetitif perusahaan Anda (bullet points):
4. Sebutkan semua anggota dari tim manajemen dan/atau orang-orang kunci dalam
perusahaan Anda. Mohon cantumkan profil singkat (1 paragraf) dari masing-masing
orang.

5. Sebutkan pemegang saham perusahaan :
% Jumlah
kepemilikan saham

Nama

Posisi di Perusahaan (jika
relevan)

6. Apakah perusahaan Anda mempunyai Dewan Direksi, dewan Penasihat atau Dewan
Komisaris? Jika “ Ya”, mohon sebutkan semua anggotanya dan berikan penjelasan
singkat mengenai fungsi dan tanggung jawab dari Dewan tersebut.
Ya

Tidak

Jika ya, kami memiliki Dewan

:

Nama:

, Fungsi:

Nama:

, Fungsi:

Nama:

, Fungsi:

Nama:

, Fungsi:

Nama:

, Fungsi:

Nama:

,Fungsi:

Pasar dan Industri
1. Jelaskan tentang target pasar utama Anda:
2. Jelaskan tentang pesaing Anda dan penilaian Anda mengenai kekuatan mereka :
Kompetitor

Kekuatan

Strategi Anda

Produk/Jasa
1.

Jelaskan secara singkat produk dan/atau jasa yang Anda jual (sebutkan 4 yang paling utama):

2.

Apakah produk atau jasa yang Anda jual mempunyai hak cipta, hak paten, merk dagang dll yang
bisa meningkatkan daya saing ? Jika Ya, Jelaskan:
Ya

Tidak

Penjelasan (Jika “Ya”):

Operations
1.

Jelaskan secara singkat infrastruktur atau asset utama usaha Anda (kantor, pabrik, gudang, dll).
•
•
•
•
•
•
•

2.

Berapa jumlah pegawai (mohon bedakan karyawan tetap dan tidak tetap) dalam perusahaan
Anda?
Tetap :

3.

Tidak tetap:

Total:

Jelaskan secara singkat potensi usaha Anda saat ini dan di masa depan (rencana pengembangan
usaha):

Informasi Keuangan
1.

Mohon lengkapi keterangan keuangan Anda dibawah ini dengan IDR (Rupiah) or USD (Dollar
Amerika).
Mohon sebutkan mata uang yang digunakan: USD
2007

Penjualan
Biaya Pokok Penjualan
Laba Kotor
Pengeluaran
Operasional
Laba Bersih

2008

IDR
2009

2010

2011 (P)

Note: Pemohon harus mencantumkan data keuangan yang akurat dan tepat. Data keuangan yang
diberikan akan diaudit oleh auditor independen selama proses penilaian yang dilakukan oleh pihak
investor bila aplikasi pemohon dipilih oleh investor. Data keuangan yang tidak benar atau akurat dapat
menyebabkan aplikasi didiskualifikasi dari proses penilaian.
2. Sebutkan jumlah investasi yang Anda butuhkan:
Dollar :
OR
Rupiah:
3. Jelaskan secara singkat rencana penggunaan dana investasi yang Anda butuhkan:
4. Tipe pembiayaan yang Anda cari:
Pinjaman Bank
Pinjaman Non-Bank
Investasi Ekuiti
Lainnya. Jelaskan:
5. Sebutkan presentase bunga yang mampu Anda penuhi setiap tahunnya:
....

% / tahun

Keunggulan Lingkungan dan Sosial
1. Jelaskan manfaat positif kepada lingkungan dari produk/jasa/usaha Anda:
•
•
•
•
2. Jelaskan manfaat sosial dari produk/jasa/usaha Anda:
•
•
•
•

Informasi Umum
1. Apakah perusahaan Anda mempunyai dokumen rencana bisnis (business plan)yang terbaru? Jika ‘Ya’,
mohon lampirkan bersama formulir ini.
Ya

Tidak

Jika ya, review terakhir pada

.... (tanggal/bulan/tahun)

2. Jika tidak, apakah Anda merencanakan untuk membuat Business Plan?
Ya

Tidak

Jika ya, pada tahun ….. (Mohon sertakan pada formulir ini)
3. Dari mana Anda mengetahui tentang New Ventures Indonesia?
a. Majalah

Sumber:

b. Surat kabar

Sumber:

c. TV

Sumber:

d. Radio

Sumber:

e. Facebook

Sumber:

f.

Sumber :

Twitter

g. Linkedin

Sumber :

h. Word of mouth

Sumber:

i.

Lainnya (Sebutkan)….

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melengkapi formulir aplikasi ini. New Ventures Indonesia
menerima aplikasi pendaftaran yang cukup banyak setiap tahunnya. Oleh karena itu, proses penilaian dan
review akan memakan waktu kurang lebih 30 hari. Kami akan mengabari semua pemohon yang telah
melengkapi formulir aplikasi melalui email setelah semua proses penilaian selesai dilakukan.

Formulir aplikasi ini dan semua lampiran harap dikirim melalui email: applicants@nvindonesia.net.

