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APA ITU ITC?

ITC 2021 Innovation Technology Competition 

2021

bernilai bisnis berbasis 

teknologi

 atau 

 merupakan kompetisi yang diadakan oleh 

Himpunan Mahasiswa S1 Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen 

Satya Wacana.



Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa 

kompetitif dan memacu mahasiswa untuk 

merealisasikan ide kreatif dan inovatif di bidang 

Teknik Informatika yang 

 (mobile dan website application) dan 

bermanfaat bagi masyarakat.
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HADIAH

Juara 3

R p  2 . 5 0 0 . 0 0 0

Juara 1

R p  3 . 5 0 0 . 0 0 0

Juara 2

R p  3 . 0 0 0 . 0 0 0

Harapan 1

Rp 1.500.000
Harapan 3

Rp 600.000

Harapan 2

Rp 1.000.000

Ide Terbaik

Rp 300.000

Harapan 4 - 8

Rp 300.000
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KETENTUAN UMUM

$I Peserta merupakan mahasiswa aktif D1, D2, D3 dan S1 

lingkup perguruan tinggi se-Indonesia..

7I Karya yang diperlombakan merupakan karya original peserta 

dan belum pernah menang di kompetisi serupa sebelumnya..

JI Setiap peserta hanya dapat terdaftar di 1 (satu) tim..

9 Setiap tim hanya dapat beranggotakan  2 (dua) orang 

dan  3 (tiga) orang yang berasal dari 

.

�I Setiap anggota tim diperbolehkan berasal dari jurusan yang 

berbeda..

' Setiap peserta harus menyelesaikan 

, pada tanggal  

.

5I Peserta memenuhi seluruh prosedur pendaftaran yang telah 

ditetapkan..

)I Panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang 

melakukan pelanggaran..

� Informasi terbaru terkait perlombaan dapat diakses di media 

sosial ITC 2021. 

minimal

maksimal 1 (satu) 

perguruan tinggi yang sama.

administrasi pendaftaran 

dan batas pengiriman proposal terakhir 23

Agustus 2021 jam 23:59 WIB.
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PROSEDUR 
PENDAFTARAN

3F Periode registrasi dan pengiriman proposal : 

.D

(F Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi form 

pendaftaran ( ), dan melampirkan 

kartu mahasiswa peserta dan keterangan mahasiswa aktif 

dalam bentuk pdf.D

!F Pengiriman proposal (lihat juga tata aturan proposal dan 

Sistematika Penulisan Proposal hal. 8) dapat dilakukan 

mengirimkannya ke email , dengan 

subjek “ ”, 

setiap peserta dapat memperbaharui proposal (proposal yang 

digunakan adalah proposal yang terakhir dikirim), dengan 

meng reply email tersebut, selama tidak melewati batas 

pengumpulan proposal.D

;F 10 tim yang lolos tahap seleksi proposal  mengikuti open 

ceremony dan technical meeting untuk syarat mengikuti 

presentasi.

1 Juli s.d 23 

Agustus 2021

bit.ly/PendaftaranITC2021

itcfti2021@gmail.com

Proposal_ITC2021_<Nama univ>_<Nama Tim>

wajib

4
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TIMELINE

Pendaftaran


1 Juli - 23 Agustus 2021

Pengumpulan Proposal


14 Juli - 23 Agustus 2021

Open Ceremony, TM, 

Presentasi


30 Agustus 2021

Close Ceremony, 

Pengumuman Pemenang


1 September 2021

Pengumuman 10 Proposal


26 Agustus 2021

1

3

5

2

4
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MEKANISME LOMBA

Perlombaan terdiri dari  tahapan, yaitu :dua

GI Tahap Penyisihan (ProposalN

10 tim terbaik

26 Agustus 2021

a Pada tahap ini peserta melakukan pendaftaran dan 

mengirimkan proposal sesuai dengan ketentuan tata aturan 

proposalU

k Juri akan menilai untuk menentukan  yang 

masuk ke babak finalU

k Peserta yang lolos tahap penyisihan akan diumumkan pada 

tanggal  di sosial media ITC2021

2. Tahap Final (PresentasiN

online

10 Tim

aplikasi mobile atau website

20 menit

k Pada tahap final, terdapat satu sesi yaitu Sesi Presentasi. 

Presentasi akan dilakukan secara .  Pada sesi ini, peserta 

akan melakukan presentasi di depan dewan juri tentang karya 

yang sudah dibuatU

k  yang lolos di babak final diwajibkan menampilkan hasil 

dari karya yang merupakan objek dari proposal bisnis yang 

dikembangkan berupa . Tim akan 

melakukan presentasi proposal bisnisnya selama  di 

hadapan Dewan Juri (10 menit presentasi, 10 menit tanya 

jawab). Diperbolehkan menggunakan alat bantu presentasi 

(ppt atau pptx).

6
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TATA ATURAN

PROPOSAL

.E Proposal wajib dalam format .A

:E Proposal diketik pada ukuran  dengan menggunakan 

huruf , ukuran , dan jarak baris .A

)E Margin kanan, atas, dan bawah masing-masing  dan margin 

kiri .A

�E Halaman sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman 

dengan huruf:  diletakkan pada .A

IE Halaman utama (pendahuluan sampai dengan daftar pustaka) 

diberi no halaman dengan  diletakkan pada 

.A

DE Dikirim dengan nama file: 

“ ”A

�E Contoh  

“ ”A

%0 Jika melanggar aturan-aturan diatas maka akan didiskualifikasi.

pdf

kertas A4

Times New Roman 12 1,15

3 cm

4 cm

i,ii,.., sudut kanan bawah

angka : 1,2,3,....,

sudut kanan bawah

PROPOSAL ITC2021_<NAMA UNIV>_<NAMA TIM>

PROPOSAL ITC2021_Universitas Kristen Satya Wacana_Salatiga

7
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SISTEMATIKA

PENULISAN PROPOSAL

I@ Halaman sampu6

4@ Halaman pengesaha3

F@ Daftar is&

B@ Bab 1. Pendahulua3

!@ Bab 2. Is&

(@ Bab 3. Penutu8

 @ Daftar Pustaka;

�@ Lampiran

X Bab 1 terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat@

X Penjelasan tentang aplikasi (metode yang digunakan 

bahasa pemrograman dan aplikasi database yang 

digunakan, serta rincian gambaran aplikasi yang 

dibuat, dll );

X Penjelasan tentang strategi bisnis (analisis pasar dan 

kompetitor, strategi keuangan ( jumlah dana yang 

dibutuhkan, proyeksi pendapatan dalam 3 tahun dll));

X Berisi kesimpulan dari proposal program yang telah 

dibuat.

8
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FORMAT LEMBAR

PENGESAHAN

9
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SISTEM PENILAIAN

PROPOSAL

10

Produk (Mobile / Web)

Penjelasan tentang 
metode yang 

digunakan

Menjelaskan tentang 
aplikasi yang 

diberikan

Kemenarikan/ 
keunikan produk

10% 20% 10%

Strategi Bisnis

Masalah yang 
dipaparkan

Solusi yang 
diberikan

Penjelasan 
model bisnis

Penjelasan 
strategi 

keuangan

10% 15% 15% 15%
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SISTEM PENILAIAN

PRESENTASI

11

Kejelasan penyampaian 
dan konsisten sesuai 

proposal

Semangat, percaya diri, 
antusiasme, dan sifat 
persuasif yang tinggi 

15% 15%

Penguasaan materi Keunikan Pengimplemetasi

produk

30% 20% 20%
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CONTACT PERSON

12

Chris Lendo


Jonathan


+62 821-4254-9332



+62 852-7553-9404


