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RULES AND REGULATION 

BUSINESS PLAN COMPETITION 

 

I. PERATURAN UMUM 

1. Legion Business Plan Competition 2018 (LBPC) merupakan lomba untuk 

kategori SMA dan Universitas berstatus aktif yang diselenggarakan dalam 

rangkaian acara BSLC Festival 2018. 

2. Lomba BPC berlangsung menggunakan Bahasa Indonesia. 

3. Peserta akan bersaing dalam tim yang terdiri 3-4 orang berusia 16 - 22 tahun. 

Setiap institusi dapat mengirimkan timnya lebih dari satu.  

4. Tim yang sudah mendaftar bersifat mutlak dan tidak dapat digantikan dengan 

alasan apapun. Tim yang sah terdaftar sebagai peserta jika menyelesaikan 

proses administrasi dalam waktu yang ditentukan kemudian akan mendapatkan 

email konfirmasi dari panitia. 

5. Proposal Business Plan mengenai kuliner dengan tema “Live Your Passion in 

Culinary” dan merupakan ide dan kreasi original para peserta serta belum 

pernah dilombakan. 

6. Proposal Business Plan yang dikumpulkan harus sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, serta dapat diimplementasikan secara nyata tetapi belum pernah 

dijalankan dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku serta tidak 

mengandung unsur SARA. 

7. Proposal Business Plan yang sudah dikirimkan kepada panitia tidak dapat 

diubah maupun diganti dengan alasan apapun. 

8. Segala bentuk plagiarisme akan menyebabkan sanksi yaitu didiskualifikasi dan 

juri berhak membatalkan segala bentuk kemenangan jika di kemudian hari 

terbukti terdapat indikasi plagiarisme. 



9. Tim yang terdaftar, wajib untuk mengikuti Business Talk yang diadakan oleh 

panitia. 

10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

11. Peserta wajib mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan panitia 

penyelenggara, apabila terbukti melanggar akan di diskualifikasi. 

12. Setiap perubahan peraturan LBPC 2018 akan diumumkan melalui website 

legion.bslc.or.id atau media publikasi lainnya. 

 

II. PESERTA DAN PERSYARATAN 

A. Tim 

1. Setiap tim terdiri dari 3 - 4 orang. 

2. Berusia 16 - 22 tahun dari seluruh sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. 

3. Setiap institusi boleh mengirimkan lebih dari satu tim, namun anggota berasal 

dari institusi yang sama. 

4. Setiap anggota tim yang terdaftar dan telah menyelesaikan proses administrasi 

adalah bersifat tetap dan tidak boleh digantikan dengan alasan apapun. 

  

B. Proposal Business Plan 

1. Proposal Business Plan bertemakan Kuliner harus bersifat inovatif, logis, kreatif 

tanpa adanya plagiarisme serta dapat direalisasikan ke dalam dunia nyata. 

2. Format penulisan proposal menggunakan kertas A4, Font Times New Roman 

dengan ukuran 16 (untuk JUDUL); 14 (untuk SUBJUDUL); 12 (untuk ISI) 

beserta Spasi 1.5cm , Margin 3-3-3-3. 

3. Proposal Business Plan harus sesuai format, menggunakan nomor halaman dan 

maksimal  15 lembar tanpa Cover, Daftar Isi, Daftar Pustaka dan Lampiran 

4. Proposal Business Plan diketik menggunakan Bahasa Indonesia. 

5. Proposal dikirim dalam bentuk softcopy yaitu  pdf. , dan dikirim dengan nama 

file LBPC2018_Nama Team_Tingkat 

6. Proposal Business Plan yang sudah dikumpulkan bersifat final dan tidak dapat 

diganti dengan alasan apapun serta belum pernah dilombakan. 

 

III. PROSEDUR PEMBAYARAN DAN ADMINISTRASI 



1. Setiap tim dapat mendaftar di website legion.bslc.or.id dan diminta untuk 

mengisi formulir pendaftaran secara lengkap. 

2. Tim wajib melakukan pelunasan biaya pendaftaran per tim Rp. 200.000,- (Early 

Bird) atau Rp. 250.000,- (Regular) ke BCA - 5271647922 a/n Argyasiany 

beserta bukti pembayaran disubmit di website legion.bslc.or.id 

3. Tim yang melakukan pendaftaran serta pelunasan sebelum tanggal 20 

November 2018 pada pukul 23.59 termasuk kedalam Early Bird (Pendaftaran 

Gelombang Awal). Tim yang mendaftar setelah tanggal 20 November 2018, 

terhitung ke Pendaftaran Regular. 

4. Tim yang telah melakukan pendaftaran dan pelunasan biaya pendaftaran akan 

mendapatkan email konfirmasi menjadi tim terdaftar dari panitia 

5. Pada tanggal 1 Desember 2018, Tim wajib mengumpulkan berkas (foto 3x4 dan 

scan kartu identitas) paling lambat pada jam 11:00 (Pagi) di website 

 

IV. MEKANISME PENGUMPULAN PROPOSAL 

1. Tim yang telah menyelesaikan proses pendaftaran dan pelunasan biaya daftar, 

dapat mengumpulkan proposal pada website legion.bslc.or.id dan masuk 

kedalam akun kemudian dikumpulkan dalam bentuk pdf. 

2. Batas akhir pengumpulan Proposal Business Plan ke website legion.bslc.or.id  

pada tanggal 1 Desember 2018, jam 11:00 (Pagi). Lewat dari jam tersebut, tim 

yang telah terdaftar dan melunasi biaya pendaftaran dianggap gugur dan tidak 

ada toleransi. Tim yang gugur, tidak dikembalikan biaya pendaftarannya. 

 

  



V. MEKANISME PENYELEKSIAN PROPOSAL 

Tahap 1 - Penyeleksian 15 semifinalis 

Proposal yang dikumpulkan dengan batas waktu hingga 1 Desember 2018 akan 

diseleksi sesuai kriteria oleh panitia  

 

Tahap 2 - Pengumuman 15 semifinalis 

Semifinalis akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2018 di Binus Anggrek pada 

seminar Business Talk , serta akan diumumkan juga melalui sosial media dan website. 

 

Tahap 3 - Technical Meeting 

Tim yang masuk kedalam 15 semifinalis akan langsung melakukan technical meeting 

pada 4 Desember 2018 mengenai proses selanjutnya yaitu Business League. Di tahap 

technical meeting akan ada Business Talk Quiz, bagi peserta tim yang dapat menjawab, 

akan mendapatkan hak istimewa untuk memilih urutan presentasi pada Business 

League. 

 

Tahap 4 - Penyeleksian Pemenang 

Tim akan mengikuti tahap terakhir yaitu Business League yang merupakan presentasi 

akhir menggunakan powerpoint, membawa hardcopy sebanyak 3 rangkap dan 

membawa prototype untuk dinilai oleh juri. 

 

VI. KRITERIA PENILAIAN TAHAP SELEKSI PROPOSAL 

1. Struktur dan kelengkapan proposal Business Plan (5%) 

2. Latar belakang permasalahan atau peluang yang diangkat dan ide bisnis beserta 

value yang ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut (40%) 

3. Analisis peluang pasar (market opportunity) akan ide bisnis yang ditawarkan 

(15%) 

4. Aspek Bisnis dari sisi rencana operasional, pemasaran dan keuangan (30%) 

5. Dampak bisnis terhadap lingkungan atau masyarakat (10%)  

   

VII. SUSUNAN KERANGKA PROPOSAL 

A. Cover 



Cover wajib mencantumkan logo Legion di tengah. Kemudian dibawahnya 

dicantumkan nama anggota tim yang disertai nomor kartu mahasiswa / NIK,  judul 

proposal bisnis. 

B Daftar Isi 

C Ringkasan Eksekutif 

Menjelaskan bisnis kreasi kuliner secara umum pada Business Plan yang dibuat dengan 

singkat dalam 1 halaman  

D Deskriptif Bisnis 

Menjelaskan latar belakang masalah yang diangkat, gambaran produk, harga, visi dan 

misi, serta tujuan dari perusahaan, analisis SWOT dan aspek-aspek lainnya yang 

dibutuhkan dalam menggambarkan rencana bisnisnya 

E Rencana Operasional 

Mencakup bagaimana pembuatan produk yang ditawarkan, bahan dan peralatan apa 

saja yang dibutuhkan, bagaimana arus produksi dari produsen hingga ke konsumen, dll. 

F Rencana Pemasaran 

Menjelaskan peluang pasar dari produk yang ditawarkan, target pasar yang ingin 

dicapai, analisis pesaing, kebijakan STP, kebijakan 4p dan aspek-aspek lainnya yang 

dianggap perlu untuk menyempurnakan proposal bisnisnya 

G Rencana Keuangan 

Menjelaskan rencana keuangan untuk proses produksi dapat meliputi jumlah modal 

yang dibutuhkan, perhitungan BEP, proyeksi keuangan dalam 3 tahun kedepan dan 

aspek-aspek finansial lainnya 

H Penutup 

Menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dan saran 

J Daftar Pustaka / Lampiran 

 

  



Tanggal-Tanggal penting yang peserta perlu ketahui: 

1. Deadline pembayaran untuk pendaftaran Early Bird - 20 November 2018 

2. Deadline pembayaran untuk pendaftaran Regular - 1 Desember 2018 

3. Deadline pengumpulan berkas data anggota - 1 Desember 2018 

4. Deadline pengumpulan proposal bisnis - 1 Desember 2018 

5. Seminar Business Talk - 4 Desember 2018 

6. Pengumuman 15 tim semifinalis dan Technical Meeting - 4 Desember 2018 

7. Penilaian pemenang Business Plan Competition (Business League) - 7 Desember 

2018 

8. Gala Lunch dan Awarding - 8 Desember 2018 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di : 

Lucky Jiriki 

Phone/WA: 081513036465 

ID Line: Luckyyyjr 

 

Social Media Legion/BSLC 

IG : bslc.legion2018 

Twitter: BSLC_BINUS 

Website : legion.bslc.or.id 

 

 


