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E-BUSINESS
PLAN
BINUS University

Deskripsi
E-Business Plan Competition adalah kompetisi pembuatan rancangan bisnis dalam
bentuk proposal bisnis. Proposal harus sesuai topik yang ditentukan dengan modal usaha
yang akan dibuat didalam proposal bisnis tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). Tahun 2017, E-Business Plan mengangkat tema “SocialPreneur”.
Jadwal Kompetisi
Jumat, 20 Oktober 2017

13.30 - 17.10

*Jadwal kompetisi sewaktu-waktu dapat berubah
Syarat dan Ketentuan
Ketentuan Umum Himsisfo Competition ENFORCE :
1. Peserta adalah pihak yang telah mengikuti mekanisme pendaftaran pada website resmi
ENFORCE 2017 http://competition.himsisfo.net
2. Peserta harus melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal secara
hukum.
3. Peserta yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sampai waktu yang ditentukan akan
dinyatakan gugur.
4. Peserta menyetujui apabila sewaktu-waktu dihubungi oleh panitia ENFORCE maupun
partner dari ENFORCE.
5. Setiap peserta hanya boleh terdaftar pada tepat satu tim pada kompetisi yang sama.
6. Setiap peserta hanya dapat menjadi ketua tim pada maksimal 1 (satu) kompetisi.
7. Peserta yang merupakan kontestan ENFORCE wajib dan EXPO.
8. Pemenang yang tidak menghadiri EXPO akan kehilangan hak atas hadiah yang
dimenangkan kecuali telah memberikan alasan yang mendesak dengan menghubungi
panitia terlebih dahulu (min. h-7 sebelum acara).
9. Panitia ENFORCE berhak untuk mencabut gelar juara dari pemenang jika ditemukan
kecurangan serius atau pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan perlombaan atau
pun dalam karya yang dilombakan.
10. Panitia berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan tindak kecurangan maupun
pelangagran terhadap aturan kompetisi ENFORCE.
11. Keputusan juri dan panita ENFORCE bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Panitia dapat mengubah seluruh aturan dalam rulebook sewaktu-waktu. Segala perubahan
yang terjadi akan diberitahukan melalui email dan/atau website.

Ketentuan Kompetisi E-Business Plan ENFORCE:
1. Setiap peserta harus mematuhi semua peraturan kompetisi E-Business Plan Enforce serta
ketentuan umum kompetisi ENFORCE.
2. Setiap peserta harus merupakan siswa/i atau mahasiswa/i dengan minimal umur 15 tahun
dan maksimal 23 tahun.
3. Setiap tim harus terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari institusi yang sama, jurusan
berbeda diperkenankan.
4. Setiap tim harus terdiri dari anggota yang sama dengan yang telah didaftarkan selama
kompetisi berlangsung.
5. Ide dan topik dalam proposal bisnis yang akan dibuat haruslah berkaitan dengan tema
“SocialPreneur”.
6. Proposal bisnis yang dikompetisikan bukan merupakan CSR, skema distributor MLM,
agen asuransi, member broker property, agen penjualan investasi bursa berjangka, dan
semua system keagenan yang serupa dengan skema tersebut (tidak boleh barang atau jasa
yang dilarang pemerintah),
7. Proposal bisnis yang dikompetisikan adalah karya original dari peserta, bukan merupakan
plagiarisme dari Business Plan yang telah ada, belum pernah memenangkan kompetisi
serupa dan belum pernah mendapatkan penghargaan dari institusi manapun, dan
8. Apabila peserta terbukti melanggar ketentuan poin-poin diatas maka akan
didiskualifikasi.
9. Setiap tim wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp 200.000.

Ketentuan Proposal E-Business:
• Konten yang harus ada didalam proposal bisnis:
o Konten proposal minimal harus meliputi aspek:
▪ Topik proposal bisnis yang dibuat berhubungan dengan tema “SocialPreneur”
▪ Modal usaha yang akan dibuat didalam proposal bisnis tidak lebih dari Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah).
▪ Proposal bisnis setidaknya mencakup cover, daftar isi, executive summary
(penjelasan singkat mengenai isi proposal), business description, management dan
organization, marketing dan sales strategy, operating flow, dan financial
projection, dan Proposal bisnis menggunakan kertas dengan ukuran A4.
o Ukuran Font:Headings: Times New Roman, 14pt, bold
o Body: Times New Roman, 12pt
o Margin:
▪ Top, Bottom, Right 3cm Left: 4cm
▪ Line spacing: 1,5 lines
*Softcopy proposal dibuat dalam bentuk .pdf dan dikirim ke hcenforce2017@gmail.com
Prosedur Pendaftaran
1. Untuk anggota yang dipilih sebagai ketua tim, wajib membuat akun pada situs
ENFORCE dan mendaftarkan tim pada menu kompetisi http://competition.himsisfo.net
2. Lakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 per tim (jenjang
SMA/sederajat) dan Rp.200.000 (jenjang Perguruan Tinggi) ke nomor rekening berikut :
Nomor Rekening
: 5271612240
Bank
: BCA
Atas Nama
: Siti Rahmadhanty
3. Lengkapi data yang dibutuhkan sebelum masa pendaftaran berakhir dengan mengisi data
tim dan memenuhi berkas-berkas pendaftaran berikut:
·
Jenjang SMA/sederajat
Kartu Tanda Pelajar
Bukti Transfer Biaya Pendaftaran
Pas Foto ukuran 3 x 4 terbaru
·
Jenjang Perguruan Tinggi
Kartu Tanda Mahasiswa
Bukti Transfer Biaya Pendaftaran
Pas Foto ukuran 3 x 4 terbaru
4. Calon peserta dapat mengakses link http://competition.himsisfo.net/faq untuk mengetahui
format pembayaran dan kelengkapan berkas pendaftaran ENFORCE 2017.
5. Tim yang telah melengkapi berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia dalam
rentang waktu 24 ( dua puluh empat ) jam. Apanila tim belum diverifikasi dalam rentang

waktu tersebut, peserta dapat menghubungi panitia melalui narahubung yang tertera di
akhir rulebook.
6. Tim yang telah diverifikasi secara resmi menjadi peserta kompetisi E-Business Plan
ENFORCE tidak diperkenankan mengubah data yang digunakan saat mendaftar maupun
mengganti susunan tim.
Jadwal dan Alur Kompetisi
Kegiatan
Pendaftaran

Tanggal
24 Juli 2017 - 5 Oktober 2017

Submit Proposal

7 Oktober 2017 - 9 Oktober 2017

Seleksi Proposal

10 Oktober 2017 - 12 Oktober 2017

Pengumuman
Seleksi

13 Oktober 2017

Technical Meeting
untuk Final

14 Oktober 2017

Presentasi

20 Oktober 2017

EXPO

Pemenang akan diumumkan pada EXPO tanggal 25 Oktober 2017

Ketentuan Lain
● Jika terjadi perubahan dalam kriteria dan ketentuan akan diinformasikan langusng
melalui email dan/atau website.

● Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
● Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, peserta dapat menghubungi narahubung
yang tersedia.
Narahubung
• Contact Person
o Jefry Rustiawan
▪ 081291474519
▪ Line: rustiawanjefri
o Melyana Pangestu
▪ 08567771781
▪ Line: melyanapngstu
• Social Media
o Official Line
▪ @qjs6241z
o Instagram
▪ enforce2017
o Facebook
▪ HcEnforce2017

