PANDUAN PESERTA

KOMPETISI APPCELERATE
BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA USAHA (BPPU)
ITS
&
PT APLIKANUSA LINTASARTA

REGISTRASI
Panitia menerima pendaftaran dan melakukan seleksi
pada proposal yang masuk dengan persyaratan sebagai
berikut:
1.

Peserta yang mengikuti APPCELERATE diharuskan
memiliki produk berbasis inovasi & memiliki nilai bisnis,
dapat berupa mobile apps, aplikasi, dan konten
digital lainnya

2.

Kompetisi terbuka untuk mahasiswa/i dan alumni
Universitas / Perguruan Tinggi di Surabaya dan
Malang (tiap tim minimal ada 2 mahasiswa aktif)
Tiap tim terdiri dari 3-6 orang dengan kualifikasi:
programmer, business analyst, business & marketing

3.
4.

Produk yang diajukan dalam proposal dapat berupa
ide atau prototype

5.

Tiap tim melakukan registrasi dan mengisi formulir
proposal melalui link:
http://its.appcelerate.id/registrasi-proposal-startup/
Tiap tim menyetujui syarat & ketentuan yang berlaku
(tindak lanjut & komitmen mengikuti program)

6.
7.

10 tim yang lolos ke tahap inkubasi akan diberikan
dana s.d. Rp30 juta/tim

8.

Topik pengembangan : Smart City, Finance Banking,
& Finance Non Banking
Tim terpilih akan mempresentasikan rencana usahanya
pada panelis (BPPU ITS, Lintasarta, dan Industry
Expert)

9.
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TEMPLATE PROPOSAL (1)
Setiap peserta kompetisi wajib menyusun dan
mengirimkan proposal dalam format rencana usaha
(business plan). Dokumen proposal yang dikirimkan
minimal terdiri dari poin-poin berikut:
1. Pendahuluan
a)
b)

Latar belakang dan motivasi mendirikan usaha
Justifikasi pemilihan ide usaha

2. Tujuan pendirian usaha
3. Deskripsi produk
a)
b)
c)
d)

Latar belakang ide produk/apps/konten digital
Deskripsi pasar untuk produk/apps/konten digital
yang dipilih
Keunggulan produk/apps/konten digital
Dampak sosial dan budaya dari penggunaan
aplikasi/konten digital yang diusulkan

4. Perencanaan usaha
a)
b)

c)

Penjelasan tentang rencana operasional usaha
(struktur organisasi, kebutuhan tenaga kerja,
infrastruktur, dll)
Penjelasan tentang rencana dan strategi pemasaran
produk, termasuk target penjualan, harga produk,
dan strategi pemasaran yang akan dipilih untuk
mencapai target penjualan
Penjelasan disertai juga dengan alasan/justifikasi
asumsi-asumsi yang digunakan dalam rencana
operasional dan pemasaran.

3

TEMPLATE PROPOSAL (2)
5. Proyeksi keuangan
a)
b)
c)
d)
e)

Perhitungan dan penjelasan mengenai kebutuhan
investasi dan modal kerja awal usaha
Perencanaan sumber pendanaan untuk usaha
Penjelasan mengenai struktur biaya operasional
dalam usaha termasuk proyeksinya
Perhitungan dan proyeksi laba rugi usaha
Perhitungan kelayakan usaha dengan pendekatan
ekonomi dengan indikator IRR, NPV, dan Payback
Period

6. Resume / Curriculum Vitae (CV)
a)
b)

CV anggota tim lengkap disertai dengan copy Kartu
Tanda Mahasiswa (KTM) untuk mahasiswa aktif
dan/atau copy ijazah untuk alumni.
Resume produk atau usaha yang pernah dirintis oleh
tim (jika ada)
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SYARAT & KETENTUAN PROPOSAL
1. Proposal wajib dikirimkan melalui website resmi
Appcelerate ITS di laman
http://its.appcelerate.id/registrasi-proposalstartup/. Proposal yang dikirimkan tidak melalui
laman tersebut tidak akan diproses lebih lanjut
oleh panitia
2. Proposal yang diusulkan tidak melanggar hak
cipta, peraturan perundangan yang berlaku,
ketertiban umum dan norma kesusilaan.
3. Proposal yang diusulkan berlaku untuk
perencanaan usaha yang belum beroperasi atau
pengembangan usaha dan karya original dari
peserta, bukan merupakan plagiatisme dari
rencana usaha yang sudah ada.
4. Proposal yang telah di submit melalui web
its.appcelerate.id akan diseleksi berdasarkan
kriteria penilaian dan dipilih nominasi terbaik di
antaranya untuk menjadi finalis, yang nantinya
akan mempresentasikan nya di hadapan tim juri.
5. Nama-nama tim yang terpilih sebagai finalis
akan diumumkan melalui E-mail atau Telepon
dari panita pelaksana.
6. Tim juri berhak membatalkan kemenangan
peserta apabila terbukti ada indikasi
plagiatisme.
7. Pengiriman proposal paling lambat 25 Oktober
2018.
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TAHAPAN SELEKSI (1)
1. Seleksi administrasi
Seleksi administrasi dilakukan setelah calon peserta
mengirimkan proposal melalui laman
http://its.appcelerate.id/registrasi-proposalstartup/.
2. Seleksi proposal
Seleksi proposal akan dilakukan oleh tim penilai dan
akan memilih proposal terbaik untuk melanjutkan ke
tahap presentasi
3. Presentasi
a)
b)

c)

Peserta yang lolos ke tahap presentasi, akan diminta
mempresentasikan ide dalam proposalnya di
hadapan tim penilai pada bulan Oktober 2018
Materi presentasi dibuat dalam format Microsoft
Powerpoint atau yang sejenis, tiap tim memiliki waktu
5 menit untuk persiapan presentasi, 15 menit
penyampaian materi, dan 10 menit untuk tanya
jawab dengan tim penilai
Penilaian dalam tahapan ini mencakup: Originalitas,
Problem solving, kemudahan implementasi, dampak
sosial, kemanfaatan, sustainability, dan prospek
komersial

4. Inkubasi
Peserta yang lolos dari tahap presentasi berhak
mengikuti tahapan inkubasi yang akan berlangsung
selama 3 (tiga) bulan (November – Januari 2019) di
Co-Working Space BPPU ITS – Lintasarta
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TAHAPAN SELEKSI (2)
5. Kompetisi final
Pada bulan Maret 2019, peserta kembali akan
berkompetisi dihadapan tim penilai untuk
menentukan pemenang rangkaian kompetisi
Appcelerate.
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AKSES
BPPU & LINTASARTA
BPPU ITS dan Lintasarta akan memfasilitas peserta
dengan program pendampingan untuk
pengembangan konten digital peserta, yakni dengan:
• Mentoring forum, untuk memperoleh informasi
mengenai pertanyaan yang bersifat teknis,
brainstorming, penjadwalan pertemuan di BPPU ITS
• Co-Working Space tersedia di lingkungan kantor
BPPU ITS
• Koneksi internet untuk peserta
• Cloud servers
• Pendanaan untuk pengembangan teknologi atau
platform konten digital selama masa inkubasi
sebesar @Rp30 juta
• Focus Group Discussion yang akan difasilitasi oleh
BPPU ITS dan Lintasarta
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PEMENANG KOMPETISI
Pemenang kompetisi berhak mendapatkan
kesempatan penawaran kerjasama dari PT
Aplikanusa Lintasarta sebagai partner.
Hadiah untuk 3 (tiga) pemenang utama:
• Pemenang pertama berhak mendapatkan hadiah
uang sebesar Rp100 juta
• Pemenang kedua berhak mendapatkan hadiah
uang sebesar Rp75 juta
• Pemenang ketiga berhak mendapatkan hadiah
uang sebesar Rp50 juta

CONTACT PERSON
BPPU ITS
Gedung Research Center Lantai 2
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya
Septi
0877-5574-5564
Ibu Nurul Hikmah
0812-3513-334
Felix Andrian
0812-3385-8000
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