LOMBA IDE STARTUP NASIONAL 2019
Tema

: Membangun ide startup baru dalam rangka pengembangan unicorn baru

Waktu pelaksanaan : 9 Oktober 2019 jam 13.30-16.00
Ketentuan :
1. Mengisi formulir pendaftaran di web www.semnas-ikraith.com.
2. Peserta membayar biaya registrasi Rp. 100.000
3. File Poster Startup dan proposal startup diupload di web www.semnas-ikraith.com
melalui akun peserta.
4. Proposal ditulis dalam bentuk Word spasi 1,5 font Times New Roman ukuran 12
maksimal 5 lembar.
5. Panitia mencetak Poster dan proposal Startup yang telah diupload peserta dan menilai
tiap poster dan Poster startup akan dipajang di sekitar ruang Seminar Nasional
Industri Kreatif 2019.
Syarat dan Ketentuan
1. Status peserta adalah pelajar,mahasiswa dan masyarakat umum di seluruh Indonesia
2. Harus menuangkan ide bisnis dalam bentuk Poster ukuran A3 dan proposal dalam
format kertas A4.
3. Konten dalam poster terdiri kombinasi tulisan dan gambar/flow ide bisnis yang akan
dikembangkan sesuai dengan kriteria penilaian di bawah.
4. Poster Ide Startup belum pernah mendapatkan pernghargaan dalam Kompetisi yang
lain
5. Peserta menuangkan ide startup yang belum berjalan atau startup yang sudah berjalan
maksimal 1 tahun atau rintisan yang sedang mencari pasar.
6. Tiap kelompok diharuskan datang dan hanya diwakili 1 orang saja (ketua Tim).
Konten Poster dan Proposal yang dinilai*
a. Latar Belakang : Ceritain alasan kenapa kamu bisa kepikiran tentang aplikasi itu
b. Tujuan: Jelasin tujuan yang diharapkan dari penciptaan aplikasi itu
c. Solusi: Ceritakan bagaimana ide startup mu bisa jadi solusi pas buat masalah yang
ada
d. Keunikan: Apa keunikan yang bikin aplikasi mu lebih keren dari aplikasi lainnya
e. Target Market: Siapa saja orang-orang yang bakal menggunakan aplikasi ini
f. Pemasaran: Bagaimana menjangkau target pengguna produk dan potensi sumber
pendapatan
g. Kerja sama : Siapa pihak yang diajak kerja sama?
h. Sumber Pemasukan : Darimana saja sumber pemasukan ide startup anda?


Isi poster bebas tetapi merangkum konten proposal

Orisinalitas

Peserta menjamin bahwa poster startup hasil karyanya merupakan karya sendiri (bukan
jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
Hak Publikasi
Panitia diberikan hak untuk memajang/mempublikasikan setiap poster peserta dengan tetap
mencantumkan nama penulisnya dan identitas lain yang tertera dalam poster sesuai aslinya.
Tim Penilai
Tim Penilai karya tulis ilmiah terdiri dari kalangan akademisi, praktisi ,profesional dan
inkubator startup.
Lokasi Acara
Aula Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia YAI lantai 6
Jl. Diponegoro 74 Jakarta (depan RSCM)
Penghargaan
Lima peserta terbaik diminta presentasi di depan dewan juri dan peserta yang lain. Sebagai
pemenang akan diberikan piagam penghargaan dan uang tunai sebagai berikut :
Juara I

: Piala+Sertifikat + Uang tunai Rp. 5.000.000

Juara II

: Piala+Sertifikat + Uang tunai Rp. 3.000.000

Juara III

: Piala+Sertifikat + Uang tunai Rp. 2.000.000

Juara IV

: Piala+Sertifikat + Uang tunai Rp. 1.000.000

Juara V

: Piala+Sertifikat + Uang tunai Rp. 750.000

Pembayaran :
Rekening Panitia SEMNAS IKRAITH 123.000-7290176 Bank Mandiri
Kontak Person
Nurina Hp 0815-8732-488
Jafar Hp 0812-1850-1558

