
Bekerjasama dengan:Didirikan dan diselenggarakan oleh:

2018

Deadline 13 Juli 2018
Untuk mengikuti program EWW, mohon isi  
formulir ini dan kirim ke komite EWW

Media pendukung:Didukung oleh:

Program 
penghargaan

Kriteria

Petunjuk

Program EY Entrepreneurial Winning WomenTM  dimulai di Amerika Serikat pada tahun 2008, dan tahun ini adalah 
tahun ke-8 penyelenggaraannya di Indonesia. Program ini adalah kompetisi berskala nasional yang bertujuan 
mengidentifikasi para wanita wirausaha Indonesia yang terpilih melalui serangkaian proses seleksi yang kompetitif 
dan mempertemukan mereka dengan praktisi bisnis dan eksekutif profesional untuk mendapatkan pandangan dan 
saran profesional untuk mempercepat pertumbuhan bisnis mereka.

Pemenang dipilih oleh dewan juri independen berdasarkan kualitas personal dan profesional mereka sebagai wanita 
wirausaha. Penilaian didasarkan pada jawaban yang diberikan wanita wirausaha dalam formulir nominasi dan 
wawancara.

• Seorang wanita yang merupakan pendiri atau mitra pendiri dari perusahaan dengan kepemilikan minimum 51% 
yang berada di Indonesia 

• Perusahaan peserta telah beroperasi selama minimum 5 tahun 
• Selama 2 tahun terakhir beroperasi, perusahaan telah mencapai pendapatan minimum Rp 10 miliar tiap tahunnya

Mohon lengkapi formulir nominasi ini. Pengisian dapat langsung dilakukan pada formulir atau dengan mengetik 
jawaban pada dokumen terpisah. Apabila seluruh bagian dalam formulir ini telah dilengkapi dengan informasi yang 
sebenar-benarnya, Anda harus menandatangani dan membubuhkan tanggal pada formulir ini. Informasi yang 
terdapat dalam formulir ini bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kegiatan penjurian EWW. Mohon 
kirimkan formulir yang telah dilengkapi kepada komite EWW. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi  
Komite EWW:
Amelia N. Azeliawini/Rasmana R. Abdilla
Tel : +62 21 5289 5050
Email : EWW.Indonesia@id.ey.com

Formulir Nominasi



Apakah Anda masih aktif dalam kegiatan manajemen atas perusahaan?     Ya    Tidak

Berapa persen kepemilikan saham yang Anda miliki saat ini?  

Apakah perusahaan Anda adalah perusahaan publik?      Ya      Tidak                       

Jika Ya, sejak kapan perusahaan Anda menjadi perusahaan publik? 

Apakah struktur hukum dan pajak perusahaan Anda?      Perusahaan publik         Perusahaan gabungan

              Pribadi                   Lain-lain

Pernahkah Anda atau perusahaan Anda diperiksa oleh badan pemerintah atau aparat yang berwajib sehubungan dengan tindak kriminal? 

   Ya    Tidak 

Kontak informasi

Mohon untuk menulis nama dan perusahaan, sesuai dengan yang Anda inginkan untuk dicetak pada materi media, piala, dll.

Yang mendaftarkan

About the

Entrepreneur
Nama: 

Nama: 

Tanggal lahir: Agama:

Perusahaan: Jabatan:

Perusahaan: Jabatan:

Alamat perusahaan:      

Alamat perusahaan:      Telepon:       Ext:

Asisten/Sekretaris:

Telepon: Email:

HP:

Telepon:       Ext: HP: Fax:

Email:

Email: Website:

 Kota:    Kode pos:

 Kota:    Kode pos:

Business
About the

Informasi umum
Jelaskan tentang perusahaan Anda dan bisnis utama yang Anda jalankan. 
(Apabila dibutuhkan Anda dapat menuliskan jawaban untuk pertanyaan di atas pada lembar tambahan)

   Manajemen aset

   Otomotif

   Perbankan & pasar modal

   Bioteknologi

   Produk konsumen

   Asuransi

   Media & hiburan

   Pertambangan & besi

   Minyak dan gas

   Farmasi 

   Listrik & utilitas

   Perumahan (termasuk konstruksi & jasa)

   Teknologi

   Telekomunikasi

   Lain - lain  

Tahun berapa perusahaan Anda didirikan?

Apakah Anda pendiri atau mitra pendiri perusahaan tersebut?     Ya    Tidak

Tahun berapa Anda mulai memimpin perusahaan tersebut?

Jika Anda adalah mitra pendiri perusahaan, mohon tuliskan nama, jabatan, informasi kontak dan persentase kepemilikan saham mitra 
pendiri lainnya:

Nama lengkap Jabatan Persentase



Data keuangan
Data informasi keuangan perusahaan adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesuksesan perusahaan oleh dewan juri dalam 
melakukan penilaian. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki laporan keuangan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Apakah sumber 
pendanaan perusahaan Anda?

Mohon cantumkan nama-nama investor Anda: 

   Biaya pribadi

   Keluarga/teman

   Pinjaman Bank

   Angel investor

   Private equity

   Venture capital

   Public markets

   Lainnya (jelaskan):

Laporan keuangan akhir tahun
(Jumlah nominal disebutkan dalam 
bentuk rupiah)

Omset tahunan
Laba sebelum pajak & bunga
Laba sebelum pajak
Dana pemegang saham
Total aktiva
Jumlah karyawan

       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,

      2017       
    /                 /

       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,

      2016      
    /                 /

       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,
       Rp           ,          ,          ,

      2015       
    /                 /

Apakah laporan keuangan Anda teraudit?      Ya      Tidak
Jika laporan keuangan Anda adalah laporan keuangan teraudit, mohon melampirkannya bersama formulir ini.

Untuk semua keterangan keuangan yang membutuhkan penjelasan, mohon untuk melampirkan pernyataan dengan lampiran informasi pendukung, termasuk dengan komponen penjua-
lan  per-tahun perusahaan dan analisa perubahan fiskal dari tahun ke tahun.  

Pernyataan 
pribadi

(Mohon untuk 
mengisi di 

lembar terpisah)

Mohon menjawab setiap pertanyaan di bawah ini. Harap menjawab tiap pertanyaan dengan sekurang-kurangnya 250 kata. 
Data keuangan dan penjelasannya menjadi faktor penting dalam penilaian yang diberikan oleh para juri. Silakan gunakan 
kesempatan ini untuk menceritakan mengenai diri Anda dan perusahaan Anda sejelas-jelasnya. Informasi untuk tiap pertanyaan 
mungkin tersedia di website atau profil perusahaan Anda. Mohon cantumkan atau lampirkan data penunjang atau materi 
promosi yang mendukung cerita sukses Anda dan perusahaan Anda.

1. Ceritakan kisah di balik kesuksesan Anda sebagai wirausaha; termasuk kemampuan, pengalaman, prestasi besar, dan tekad 
untuk menjadi sukses.

2. Daftar usaha, kegiatan kemasyarakatan dan organisasi yang Anda ikut sertai.
3. Apa yang menginspirasi Anda untuk mendirikan perusahaan? 
4. Jelaskan perjalanan karir profesional Anda di dalam perusahaan. 
5. Apa saja kendala utama yang Anda hadapi pada saat Anda memulai bisnis?  

Jelaskan risiko keuangan dan hambatan pribadi yang Anda hadapi. 
6. Apakah pandangan strategis Anda terhadap perkembangan perusahaan Anda di masa depan? Menurut Anda, bagaimana 

perkembangan perusahaan Anda di tahun yang akan datang? Mohon untuk jelaskan secara spesifik visi perusahaan Anda 
dan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapainya. 

7. Jelaskan mengenai budaya dan iklim kerja yang Anda tumbuhkan dalam perusahaan Anda, serta nilai-nilai yang 
mendukung kepemimpinan Anda. 

8. Jelaskan kontribusi dan keterlibatan Anda dalam kegiatan kemasyarakatan sosial di luar perusahaan Anda. 
9. Jelaskan bagaimana Anda membangun komunitas dan hubungan dengan mentor Anda. 
10. Jelaskan mengapa Anda harus terpilih menjadi peserta program ini? Apa yang membuat Anda memenuhi kualifikasi 

peserta program ini?

Dari mana anda 
mengetahui 

program EWW?

 EY

 Nominator

 Direct mailing  Lain - lain

    (Jelaskan): 

 Media 

    (Jelaskan):

 Informasi dari mulut ke mulut

(Jelaskan):

Referensi Mohon cantumkan nama dan informasi sampai dengan 2 (dua) orang atau lebih yang telah membantu anda dalam 
mengembangkan perusahaan anda yang dapat kami gunakan sebagai referensi. Anda boleh mencantumkan anggota jajaran tinggi 
perusahaan, penasihat, pejabat bank, penasihat umum, penasihat keuangan atau pemegang saham yang dapat kami hubungi.

Nama:                   

Jabatan:

Bank: 

Alamat: 

Telepon:                                                     Fax:  

Email:            

Nama:                   

Jabatan:

Bank: 

Alamat: 

Telepon:                                                     Fax:  

Email:            



Saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum dalam formulir nominasi ini 
 serta seluruh keterangan dalam lembar pernyataan terpisah adalah benar. 

Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini akan 
dipergunakan oleh sponsor dan dewan juri independen dalam menyeleksi 
calon penerima penghargaan dan saya menyetujui penggunaan tersebut untuk 
kepentingan yang dimaksud. 
Lebih lanjut, saya menyetujui digunakannya informasi yang telah saya berikan ini 
untuk keperluan penelitian, pendidikan atau keperluan lainnya selama identitas 
diri saya atau identitas perusahaan saya tidak diungkapkan kepada siapapun selain 
pihak sponsor, dewan juri dan afiliasi yang berhubungan. 

Jika saya terpilih sebagai finalis atau pemenang, dengan ini saya memberi kuasa, 
berkaitan dengan keikutsertaan saya dalam program EY Entrepreneurial Winning 
Women, untuk digunakannya nama saya, nama perusahaan saya, informasi yang 
sifatnya non-finansial, foto, rekaman video atau audio dalam segala bentuk di 
media, serta dari segala sumber. Saya setuju bahwa tidak ada kompensasi yang 
harus dibayarkan kepada saya atau perusahaan saya untuk penggunaan tersebut.

Tanda tangan calon peserta

Tanggal

Harap menyerahkan formulir nominasi beserta dokumen dan  
informasi pendukung selambat-lambatnya Rabu, 13 Juli 2018, 
ke alamat di bawah ini, atau melalui email atau fax ke:

Komite EY Entrepreneurial Winning WomenTM

Amelia N. Azeliawini
Rasmana Raga A.
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

Tel: +62 21 5289 5050
Fax: +62 21 5289 5006

TEMPEL KARTU NAMA

Berikut ini adalah kelengkapan data yang harus anda kirimkan:
  Formulir nominasi yang telah diisi dan ditandatangani. 
   Jawaban atas pernyataan pribadi dan keseluruhan pertanyaan yang 

tertera di dalam formulir ini. 
  Mohon lampirkan 1 buah foto beresolusi tinggi, dengan spesifikasi: 

berwarna, tampak dari kepala sampai bahu, dalam format digital 
dan dikirimkan dalam bentuk CD. CD tidak akan dikembalikan.

  Profil perusahaan.
  Brosur perusahaan.
  Laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir (2015/2016/2017). 
  Surat pernyataan tertulis  untuk persentase kepemilikan saham, 

ditandatangani di atas materai. 
  Curriculum vitae.
  Kartu nama. 

Daftar 
persyaratan 

keikutsertaan

Penyerahan 
formulir 

Pernyataan dan kuasa menggunakan informasi

EY |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory
 

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction 
and advisory services. The insights and quality 
services we deliver help build trust and confidence 
in the capital markets and in economies the world 
over. We develop outstanding leaders who team to 
deliver on our promises to all of our stakeholders. In 
so doing, we play a critical role in building a better 
working world for our people,  or our clients and for 
our communities. 

EY refers to the global organization, and may refer 
to one or more, of the member firms of Ernst & 
Young Global Limited, each of which is a separate 
legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK 
company limited by guarantee, does not provide 
services to clients. For more information about our 
organization, please visit ey.com.

About EY’s Entrepreneurial Winning Women™ 
program

As the leading advisors to entrepreneurs worldwide, 
EY knows that access to successful role models and 
business-building networks are critical for 
entrepreneurs to accelerate growth. With the EY 
Entrepreneurial Winning Women™ program, we 
channel our resources and convening power to help 
women entrepreneurs realize their vision. The 
program identifies and celebrates high-potential 
female entrepreneurs and provides them with 
personalized one-on-one business insights and 
advice as well as insider access to strategic 
networks of established entrepreneurs, executives, 
advisors and investors. Unlike many programs, 
which are focused on helping women to start a 
business, EY’s Entrepreneurial Winning Women 
program supports women with existing enterprises 
to scale up and become market-leaders.  
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