[PANDUAN KOMPETISI] AUGUST 1, 2018

TOPIC SELECTIONS
• FINANCE BANK
• FINANCE NON-BANK
• SMART CITY

Registrasi
Kami menerima pendaftaran dan melakukan seleksi tim dengan persyaratan sebagai berikut:
} Setiap tim minimal terdiri dari 3 sd 6 orang dengan kualifikasi (programmer, business analyst, bisnis and
marketing)
} Harus merupakan mahasiswa Strata Satu (S1) minimum semester 4, Strata Dua (S2), dan S3 serta Alumni
Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Bandung, Sumedang dan Cimahi
(dengan prasarat setiap tim harus minimal ada 2 mahasiswa aktif)
} Setiap tim harus melakukan registrasi dan mengisi formulir proposal melalui website: itb.appcelerate.id
} Produk yang diajukan dalam proposal sudah dalam bentuk prototype/mockup dan feasible untuk
diwujudkan
} Setuju untuk syarat& ketentuan yang berlaku (tindak lanjut & komitmen)
} Dibatasi untuk 10 tim yang memenuhi syarat untuk sampai tahap inkubasi dengan pemberian dana awal
sampai dengan Rp. 30 juta/project
} Tim terpilih akan mempresentasikan business plan dan mockup produk mereka ke panelis Lintasarta,
Industry Expert dan team LPIK.
} Pilihan Topik : Banking, Financial Non-Bank dan Smartcity

Creativity Application Development Competition
Template Proposal
1. Pendahuluan
a. Latar belakang dan motivasi melakukan usaha
b. Justifikasi pemilihan objek usaha
2. Tujuan Bisnis
a. Apa yang ingin dicapai dengan bisnis yang direncanakan
3. Deskripsi produk
a. Latar belakang pembuatan apps anda?
b. Apa produk yang direncanakan dalam Bisnis Plan Anda?
c. Apa keunggulan produk Anda dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran?
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d. Siapa pesaing terdekat produk Anda?
e. Masalah seperti apa yang bisa di selesaikan dengan produk yang anda usulkan?
4. Perencanaan PemasaranBisnis
a. Siapakan target pasar bagi produk Anda?
b. Buatlah proyeksi permintaan (demand) dan penawaran (supply), selama 5 tahun kedepan untuk
produk/jasa Anda.
c. Jelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi permintaan (demand) dan
penawaran (supply) untuk bisnis Anda.
d. Jelaskan strategi/program-program pemasaran yang akan Anda jalankan?
5. Proyeksi keuangan
a. Bagaimana menghitung dan mengalokasikan biaya-biaya dalam bisnis Anda?
b. Bagaimana Anda membuat proyeksi rugi/laba bisnis?
c. Berapa kebutuhan dana untuk modal awal bisnis Anda?
d. Net Present Value (NPV), IRR, ROI dan Pay Back Periode bisnis Anda?
e. Bagaimana merencanakan untuk mendapatkan sumber pembiayaan?

Syarat dan Ketentuan Proposal
1. Form isian yang diusulkan tidak melanggar hak cipta, peraturan perundangan yang berlaku,
ketertiban umum dan norma kesusilaan.
2. Form isian yang diusulkan berlaku untuk perencanaan business yang belum beroperasi atau
pengembangan usaha dan karya original dari peserta, bukan merupakan plagiatisme dari rencana bisnis
yang sudah ada.
3. Seluruh form isian yang di submit ke website akan diseleksi berdasarkan kriteria penilaian dan dipilih
nominasi terbaik di antaranya untuk menjadi finalis, yang nantinya akan mempresentasikan nya di
hadapan tim juri.
4. Nama-nama tim yang terpilih sebagai finalis akan diumumkan melalui E-mail atau Telepon dari
panita pelaksana.
5. Tim juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi plagiatisme.
6. Pengisian formulir paling lambat 21 September 2018.
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Tahapan Seleksi
1. Seleksi Administrasi
Peserta Lomba mengikuti lomba dengan mengisi formulir aplikasi paling lambat tanggal 21 September
2018 di itb.appcelerate.id
2. Seleksi Proposal.

Proposal tersebut akan di seleksi oleh tim juri dan nantinya akan diloloskan tim terbaik untuk masuk pada
penilaian tahap presentasi.
3. Tahap Presentasi.
a. Peserta yang lolos tahap seleksi awal akan diminta mempresentasikan proposalnya dihadapan tim
juri pada tanggal 3 dan 4 october 2018
b. Materi presentasi dalam format Power Point, setiap tim memiliki waktu 5 menit untuk persiapan tampil,
15 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk sesi tanya oleh tim juri.
c. Pada tahap ini beberapa hal yang akan dinilai antara lain adalah, Application originality, Problem
solving & usefulness, Commercial & Business Value
4. Tahap Akhir
a. Peserta yang mengikuti presentasi, dan dinyatakan lolos pada tanggal 8 October 2018, akan di lakukan
inkubasi selama 3 bulan Mei-Agustus di Co-Working Space LPIK ITB dan Kantor Lintasarta (BandungJakarta).
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 peserta akan melakukan pitching terkait produk yang telah
dikembangkanya dan dinilai kembali oleh tim juri dari LPIK ITB dan Lintasarta untuk menentukan
pemenang.

Akses ke LPIK dan Lintasarta
LPIK ITB and Lintasarta akan memfasilitasi mahasiswa dan atau almni ITB dengan produk yang luas untuk
mendukung perkembangan aplikasi yang di develop masing-masing tim:
Termasuk:
}

Mentoring forum untuk memperoleh informasi mengenai pertanyaan yang bersifat teknis, brainstorming,
penjadwalan pertemuan di LPIK ITB.

}

Co-Working Space yang tersedia di Lingkungan kantor LPIK ITB.

}

Internet connections untuk mendukung kinerja peserta.

}

Cloud Servers

}

Funding sebesar 30 juta rupiah untuk membangun teknologi atau platform oleh setiap tim.

}

Industry expert dimasing-masing topic yang disampaikan.
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Para Pemenang
Contact Person
Kantor LPIK ITB

Jalan Ganesha No. 15F
Bandung 40132
Gita Sulistia
gita@lpik.itb.ac.id
appcelerate.itb@gmail.com
WA: +6281323012403
Tlf: 022-2501006
022-2533639

Semua peserta inkubasi akan di tawarkan
kerjaasama dengan pihak Lintasarta sebagai
partner.
Hadiah untuk 3 pemenang utama adalah:
} 1st team akan mendapatkan hadiah uang
tunai sebesar Rp. 100 juta
} 2nd team akan mendapat hadiah uang
tunai sebesar Rp. 75 juta
} 3rd team akan mendapat hadiah sebesar
Rp. 50 juta
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