Technical
Meeting
Senin, 10 Mei 2021

Business in Digital Era
Di era digital ini, perkembangan teknologi yang begitu cepat membawa
banyak manfaat, termasuk dalam dunia bisnis. Pemanfaatan teknologi
yang tepat dapat membantu menghemat waktu, biaya, dan bahkan
tenaga sehingga semuanya bisa lebih maksimal.
Namun tentu seiring dengan perkembangan tersebut, muncul
tantangan baru yang dihadapi. Cepatnya penyebaran informasi
menyebabkan kecenderungan masyarakat memiliki keinginan yang
mudah berubah. Dan masyarakat pastinya akan memiliki ekspektasi
tinggi untuk mendapatkan layanan yang serba instan dan praktis.
Berdasarkan pemikiran tersebut, Win Your Future 2021 ingin
menantang para pelajar dan mahasiswa untuk bisa menciptakan ide-ide
bisnis yang kreatif dan inovatif untuk menjawab tantangan di Era Digital
ini.

20 Maret - 4 Mei 2021

Pendaftaran
dan Seleksi
Tahap 1

Periode Pendaftaran
Peserta melakukan pendaftaran dan submit
ide bisnis sesuai dengan kategorinya
masing-masing.

6 Mei 2021
Pengumuman Seleksi Tahap 1
Pengumuman tim yang lolos seleksi
administratif dan ide bisnis. Tim yang lolos
bisa melanjutkan ke tahap Workshop.

19 - 25 Mei 2021
Periode Workshop
Peserta yang telah lolos seleksi tahap 1 akan
mendapatkan Workshop selama 6 hari untuk
membantu mempersiapkan proposal bisnis.

Workshop

Ketentuan:
1. Pelaksanaan via Zoom. Link Zoom akan diemail
ke masing-masing anggota pada hari Senin, 17
Mei 2021.
2. Mohon join Zoom menggunakan nama akun
“Nama_Nama Tim”.
3. Pastikan untuk hadir tepat waktu karena link
recording workshop tidak akan dibagikan.

Jadwal Workshop
Berlangsung dari pkl. 15.30 - 17.00 WIB
DAY 1 - Rabu, 19 Mei 2021

DAY 2 - Kamis, 20 Mei 2021

DAY 3 - Jumat, 21 Mei 2021

Workshop "Value Proposition

Workshop "The Transformative

Workshop "Business Plan

Design: Creating Products and

Business Model:

Essentials: Writing the Financial

Services Customers Want" oleh

Technology-based Business"

Plan" oleh

M. Setiawan Kusmulyono, MM

oleh

Aulia Nurul Huda, S.E., M.BA.

Eko Ariawan, M.M. ACA. ACP
DAY 4 - Sabtu, 22 Mei 2021

DAY 5 - Senin, 24 Mei 2021

DAY 6 - Selasa, 25 Mei 2021

Workshop "Deﬁning the

Workshop "What is Risk

Workshop "Building The

Business Operations Role" oleh

Management and Why Is It

Strategic Brand: Getting People

Ivan Evander Subagyo, S.T.,

Important for Your Business?"

Loyal to Your Brand" oleh

M.SC.

oleh Maydison Ginting, Ph.D.

Fredy Utama, M.M.

*Link Zoom Workshop akan diberikan estimasi H-3 ke email yang telah didaftarkan,

5 Juni 2021
Deadline Proposal Bisnis
Batas pengumpulan proposal yang telah disiapkan
oleh masing-masing peserta setelah mengikuti

Tahap
Eliminasi
Top 30

workshop. Ketentuan pembuatan proposal bisnis
akan diinfokan panitia setelah tahap Workshop
selesai.

11 Juni 2021
Pengumuman Top 30
Pengumuman Top 30 tim yang lolos di
masing-masing tingkat SMA/ Sederajat dan
Perguruan Tinggi, berdasarkan proposal yang
telah disiapkan. Top 30 tim yang lolos bisa
melanjutkan ke tahap Mentoring.

11 Juni 2021
Pembuatan Video
Top 30 tim terbaik yang telah terpilih bisa mengikuti
video competiton dengan membuat video mengenai

Video
Competition

ide bisnis mereka yang di posting di Instagram feed
masing-masing.
Penilaian untuk kategori ini akan di lakukan oleh juri
internal. *Ketentuan akan diinfokan terpisah.

27 Juni 2021
Deadline Pengumpulan
Batas pengumpulan video ide bisnis. Tim panitia
akan melakukan pengecekan ke Instagram Feed
masing-masing tim yang telah mengupload.

People's
Choice
Award

15 - 27 Juni 2021
Periode Voting
Pada kategori ini ide bisnis dari top 30 akan di
tampilkan di Instagram @prasmul.
Pemenang akan ditentukan berdasarkan
interaksi pada postingan yg terbanyak (like
pada comment "Nama Tim").

14 Juni - 26 Juni
Mentoring
Setiap tim yang lolos akan mengikuti sesi mentoring.

Mentoring

Pembagian mentor akan ditentukan oleh panitia. 1
mentor untuk 5 tim. Jadwal mentoring tiap
kelompok akan berbeda sesuai availability mentor. .
Setelahnya semua tim akan kembali merapikan
proposal bisnis untuk dapat dipresentasikan.

28 - 29 Juni 2021
Presentasi Semiﬁnal
Masing-masing tim akan presentasi di

Semiﬁnal

hadapan para juri voters (terdiri dari berbagai
latar belakang yang berbeda seperti
entrepreneur, akademisi, pelajar, profesional,
dll.).
Pada tahap ini akan dipilih Top 12 kategori
SMA/ Sederajat dan Perguruan Tinggi untuk
lanjut ke tahap Grand Final.

30 Juni - 2 Juli 2021
Road to Grand Final
Top 12 tim yang lolos ke grand ﬁnal akan
mendapat kesempatan untuk menyempurnakan

Grand
Final

proposal mereka dengan bimbingan mentor.

3 Juli 2021
Final Round: Grand Final
Top 12 tim dari masing-masing tingkat SMA/
Sederajat dan Perguruan Tinggi akan
mempresentasikan proposal mereka di hadapan
para juri. Juri terdiri dari para ahli dibidangnya
(entrepreneur, industry expert, dan akademis).

3 Juli 2021
Awarding Night
Pengumuman dan penghargaan kepada pemenang Win
Your Future 2021 dari tingkat SMA/ Sederajat dan
Perguruan Tinggi untuk:
• Juara I, II, dan III

Awarding
Night

• People's Choice Award
• Most Promising Idea
• Best Video Award
• Best of Best Mentor

Note:
• Best Video Award dipilih oleh dewan juri.
• People’s Choice Award ditentukan berdasarkan hasil
voting yang akan dilakukan di akun Instagram
@prasmul.
• Most Promising Idea dipilih oleh dewan juri.
• Hadiah pemenang belum dipotong pajak

Reminder
Bagi seluruh peserta mohon untuk cek email secara
rutin, baik di tab Inbox maupun Spam. Karena seluruh
informasi akan kami distribusikan melalui email ketua
kelompok/ perwakilan yang telah kalian daftarkan
sebelumnya.

FAQ
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Dari mana peserta mengetahui informasi terbaru mengenai Win Your Future?
Bila ada update informasi, kami akan posting di Instagram @prasmul dan/atau email kepada masing-masing perwakilan tim yang
sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi pastikan kalian follow Instagram @prasmul dan secara rutin mengecek email kalian ya, baik di
tab Inbox maupun Spam.
Bagaimana cara mengetahui siapa perwakilan tim?
Email perwakilan tim adalah email Anggota 1 saat pendaftaran ide bisnis.
Apakah video competition bersifat wajib?
Video competition diperuntukkan bagi tim yang berhasil masuk sebagai Top 30 dan sifatnya wajib.
Apakah penilaian video berpengaruh terhadap penilaian proposal?
Penilaian video akan dilakukan terpisah dan tidak berpengaruh terhadap penilaian proposal bisnis. Akan ada pemenang untuk
kategori best Video.
Apakah nantinya akan dibuatkan WhatsApp group untuk peserta yang lolos Seleksi Tahap 1?
WhatsApp group akan dibuat untuk peserta yang lolos tahap eliminasi Top 30.
Apakah bisa mengganti nama dan ide bisnis selama perlombaan berlangsung?
Peserta diperkenankan mengganti nama bisnis-nya selama belum melakukan submit proposal. Penggantian nama bisnis wajib
menginformasikan kepada pihak panitia. Tetapi untuk ide bisnis, diwajibkan menggunakan ide yang sudah peserta submit saat
mendaftar.
Apakah diperbolehkan melakukan pergantian anggota tim?
Pergantian anggota tim diperbolehkan sebelum memasuki tahap workshop, dan wajib menginformasikan detail pergantian tersebut
kepada panitia.
Apakah Workshop wajib diikuti oleh seluruh anggota tim?
Setidaknya terdapat satu orang perwakilan kelompok yang mengikuti setiap sesi workshop. Namun ada baiknya bila seluruh anggota
bisa meluangkan waktu untuk mengikuti Workshop. Karena ilmu yang diberikan di Workshop akan sangat berguna bagi peserta
dalam mempersiapkan proposal bisnisnya.
Bagaimana kriteria penulisan proposal bisnis?
Pada hari pertama workshop, peserta akan diberikan panduan penulisan proposal ide bisnis (mis: maksimal jumlah halaman, bahasa
yang digunakan, kerangka proposal, dll.).
Apakah penilaian akan di akumulasi dari seleksi proposal sampai Grand Final?
Penilaian akan dilakukan per babak, jadi tidak akan diakumulasi.

Terima kasih dan tetap
semangat melanjutkan ke
tahap berikutnya ya!

