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     Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung selama 2 tahun.
Tentunya berdampak pada berbagai sektor yang salah satunya
menjadi sorotan yaitu sektor bisnis. Ada bisnis yang terkena kerugian
namun ada juga yang menjadi ramai di masa pandemi ini. Usaha
yang berdampak pada kerugian mulai dari penurunan pendapatan,
pengurangan tenaga kerja, pembatalan proyek, dan hal-hal lain yang
menjadi penghambat perkembangan usaha. Oleh karena itu untuk
menghadapi permasalahan tersebut harus ada solusi dan strategi
bisnis yang harus dimiliki oleh pengusaha. Sehingga mereka mampu
beradaptasi dengan situasi saat ini.
  Salah satu strategi bisnis yang penting untuk dilakukan adalah
branding dengan memberikan penawaran menarik untuk produk
bisnis agar konsumen ingat dan tertarik dengan produk tersebut.
Branding yang paling efektif dilakukan di tengah pandemi Covid-19
adalah melalui media sosial dengan membuat poster yang berisi
penawaran menarik produk mereka untuk dilihat konsumen. Melalui
kompetisi ini, para pengusaha muda dituntut untuk membuat poster
yang menarik dengan mengedepankan kreativitas dan ide-ide unik
untuk menarik minat masyarakat. Diharapkan dari kompetisi ini
mahasiswa dapat menggali jiwa kreatifnya dalam mengembangkan
bisnis melalui branding melalui poster.
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BELAKANG

KEGIATAN
    Poster Competition merupakan rangkaian dari lomba International
Student Entrepreneurship (ISE) dalam menanggapi isu-isu terkait
bisnis terkini berbentuk poster.

LATARLATARLATAR

DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI
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KEGIATAN
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KEGIATAN

Menjadi wadah pengembangan kreativitas wirausaha
mahasiswa sebagai entrepreneur muda.
Menyediakan fasilitas promosi produk kreatif dan
inovatif kewirausahaan mahasiswa Indonesia.
Melakukan kolaborasi dengan perusahaan, sehingga
mahasiswa dapat saling berinteraksi, bekerjasama,
dan berinovasi untuk mewujudkan keselarasan dalam
kegiatan kewirausahaan yang inovatif, berdaya saing,
dinamis dan terus berkembang.
Memotivasi mahasiswa Indonesia menjadi
entrepreneur yang kompeten, unggul serta mampu
untuk bersaing baik secara lokal maupun global.

Pelaksanaan kompetisi Poster Competition bertujuan
untuk:

Mahasiswa Aktif D3/D4/S1 Nasional dan Internasional

TUJUANTUJUANTUJUAN

SASARANSASARANSASARAN
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KEGIATAN

     Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung selama 2 tahun.
Tentunya memberikan berbagai dampak di berbagai sektor, salah
satu yang menjadi sorotan yaitu sektor bisnis. Bisnis yang berdampak
pada kerugian dan ada juga bisnis yang menjadi ramai di masa
Covid-19 ini. Bisnis yang berdampak pada kerugian mulai dari
penurunan pendapatan, pengurangan tenaga kerja, pembatalan
proyek, dan hal lainnya yang menjadi hambatan untuk
berkembangnya bisnis tersebut. 
  Maka dari itu, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan
tersebut harus ada solusi dan strategi bisnis yang harus dimiliki oleh
para pengusaha. Dimana solusi dan strategi bisnis ini yang mampu
beradaptasi dalam keadaan seperti saat ini. Strategi bisnis yang
dilakukan untuk mempertahankan bisnisnya agar selalu diminati
banyak konsumen di keadaan Covid-19 yaitu, membuat konsumen
nyaman dengan pelayanannya, memberikan pelayanan yang terbaik
dan aman kepada konsumen, dan tidak kalah pentingnya yaitu selalu
melakukan branding yang memberikan tawaran-tawaran menarik
terhadap produk bisnisnya agar konsumen tetap ingat dan selalu
tertarik terhadap tawaran menarik di produk tersebut. Branding yang
paling efektif dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yaitu lewat sosial
media dengan membuat poster yang di dalamnya berisi tawaran-
tawaran yang menarik terhadap produknya untuk konsumen lihat.
    Melalui kompetisi ini, para wirausahawan muda dituntut untuk
poster yang menarik dengan mengutamakan kreativitas dan keunikan
ide untuk menarik ketertarikan masyarakat. Harapannya dari
kompetisi ini mahasiswa dapat menggali jiwa kreativitas mahasiswa
dalam mengembangkan bisnis melalui branding lewat poster.

  ““Kreativitas Generasi Milenial Dalam Menghadapi TantanganKreativitas Generasi Milenial Dalam Menghadapi Tantangan
Kewirausahaan Ekonomi Kreatif di Era PandemiKewirausahaan Ekonomi Kreatif di Era Pandemi””

Potensi Wisata Lokal di Setiap Negara 
Perkembangan Start Up di Masa Depan
Industri Digital KreatifTEMA

TEMATEMATEMA

SUBSUBSUB
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PESERTA

5

01

02

03

06

04

05

Pendaftaran tidak
dipungut biaya sama
sekali / gratis 07

08

09

10

11

Setiap tim wajib memiliki
nama tim dan satu ketua
tim

Setiap peserta hanya
boleh ikut dalam satu
tim

Jika telah mendaftar,
hanya ketua tim yang
diwajibkan untuk
bergabung grup Line

Dilarang keras
melakukan kecurangan
dalam bentuk apapun

Keputusan dewan juri
tidak dapat diintervensi
dan diganggu gugat

Pengumuman Grand Final
hanya disampaikan pada
media sosial instagram KMI
EXPO 2021

Timeline lomba dapat
berubah sewaktu-waktu
dan segera diberitahu
kepada para
peserta oleh panitia

SYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUAN
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Setiap tim terdiri atas 2-3
mahasiswa aktif dari
Perguruan Tinggi yang sama
dan terdaftar dalam PDDikti
serta diperbolehkan lintas
jurusan atau angkatan
(D3/D4/S1)

Peserta wajib melamporkan
scan KTM/surat keterangan
aktif kuliah/KTMS

Pada saat babak penyisihan
akan dipilih 10 tim oleh juri
Poster Competition ISE 2021
yang akan lolos ke tahap
Grand Final
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Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram KMI EXPO (@kmiexpo2021)
Setiap anggota tim wajib mengupload twibbon dan poster yang telah
diberikan oleh panitia dengan ketentuan sebagai berikut.

Twibbon beserta caption dan Poster dapat diakses melalui link
bit.ly/TwibbonISE2021
Twibbon dipost dengan menandai (tag) akun @kmiexpo2021 dan
anggotaa kelompok
Setiap peserta mengunggah Instagram story poster ISE dengan menandai
(tag) akun @kmiexpo2021

Isi formulir pendaftaran melalui link https://kmiexpo2021.ub.ac.id/ dengan klik
tombol registrasi

Lalu pilih lomba ISE dan pilih Poster Competition

Isikan biodata ketua tim dan anggota tim. Lampirkan 1 dokumen (.pdf) memuat
seluruh gabungan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan
aktif mahasiswa milik seluruh anggota tim yang diperlukan untuk pendaftaran  
Poster Competition ISE. Jika sudah, klik tombol submit dan kirim.

Memenuhi prosedur pendaftaran Poster Competition ISE berikut :
1.
2.

Setiap ketua tim akan diundang masuk ke dalam grup Line lomba Poster
Competition ISE KMI EXPO 2021 oleh panitia

PENDAFTARAN
ALURALURALUR

https://kmiexpo2021.ub.ac.id/
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KEGIATAN

Pendaftaran
Peserta

19 - 25 Okt 2021

 Poster
Submission

27 Okt - 8 Nov 2021

Pengumuman 10
Besar

12 Nov 2021

Technical Meeting
Peserta

14 Nov 2021

Grand Final

16 Nov 2021

Awarding Day

19 Nov 2021

TIMELINETIMELINETIMELINE

Peserta mendaftar melalui

link yang telah disediakan.

Periode pengumpulan

Poster setiap tim.

Pengumuman 10 tim yang

lolos menuju babak Grand

Final.

Persiapan 10 tim terbaik

untuk babak Grand Final.

Presentasi para finalis di

depan dewan juri.

Pengumuman para pemenang

Poster Competition ISE.
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Poster yang dilombakan merupakan poster berbentuk digital.
Peserta diperbolehkan membuat poster menggunakan aplikasi editing apapun.
Ketentuan Desain Poster:

Kertas : A4
Ukuran (max) : 2Mb
Format file : JPG
Format nama : KMI EXPO 2021_ NamaTim_Nama Ketua
Kertas berbentuk Potrait
Karya dikumpulkan bersama dengan KTM/KTMS dengan format nama
KTM_Poster_TeamName berbentuk pdf

Komposisi poster terdiri antara gambar dan pesan bersifat menarik, inspiratif,
informatif, dan edukatif.
Poster dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (pada
Presentation Day, bahasa yang digunakan harus sama dengan bahasa dalam
poster) 
Setiap tim wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Poster Case yang
dibuat asli danmbersedia menerima segala konsekuensi apabila terbukti
melakukan pelanggaran. 
Poster dikirimkan dalam 1 file dan bersifat final. Link pengumpulan akan
diinformasikan melalui email.
Peserta yang lolos babak penyisihan akan dipilih berdasarkan penilaian dari tim
juri Poster Competition ISE 2021 dan akan terpilih menjadi 10 tim peserta yang
akan lolos ke grand final
Pengumuman 10 tim terbaik yang akan masuk ke tahap grand final hanya
disampaikan melalui grup line dan media sosial instagram KMI EXPO XII 2021
Timeline lomba dapat berubah sewaktu-waktu dan segera diberitahu kepada
para peserta oleh panitia

Ketentuan Khusus :
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PENULISAN

SELEKSI PESERTA

SISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKA
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GRAND FINAL
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Dari babak penyisihan akan diumumkan 10 tim yang lolos
masuk ke babak grand final
Finalis wajib mengikuti Technical Meeting terlebih dahulu
terkait pengarahan teknis babak Grand Final sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh panitia
Nomor urut akan dibagikan kepada setiap tim pada saat
technical meeting.
Pada babak Grand Final, setiap tim melakukan presentasi
di depan dewan juri selama 15 menit melalui aplikasi
Zoom
Materi yang dipresentasikan adalah pemaparan dari
hasil poster yang telah dibuat
Dewan juri akan memberikan pertanyaan terkait materi
yang dipresentasikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.



10KMI EXPO XII 2021

PESERTA
JUARAJUARAJUARA

Sertifikat + Uang Tunai
(1 Tim)

Sertifikat + Uang Tunai
(2 Tim)

Sertifikat + Uang Tunai
(3 Tim)
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REGULASI PELANGGARANREGULASI PELANGGARANREGULASI PELANGGARAN

Peserta diwajibkan melakukan Pendaftaran dan
mengirimkan poster serta video di babak penyisihan
pada tanggal yang sudah disediakan.
Pengumpulan Karya dilakukan pada tanggal yang sudah
ditentukan.
Pada Pengumpulan Karya diwajibkan untuk
mencantumkan KTM pada form pengumpulan.
Apabila peserta terlambat mengumpulkan karya maka
akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur.
Peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan
dalam bentuk apapun.
Apabila terdapat pelanggaran, atau karya tidak orisinil
dan terdapat kecurangan maka peserta akan
didiskualifikasi dan dinyatakan gugur.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN
BABAK PENYISIHANBABAK PENYISIHANBABAK PENYISIHAN

12KMI EXPO XII 2021

Keterangan :
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
( 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = Sangat Baik)

3.

1.

2. 

4. 

No. 

Catatan: Total Skor : 

Kriteria
Penilaian 

Bobot Skor 
Nilai

(Bobot x
Skor) 

Poster mampu menarik perhatian
pembaca 

Struktur gambar yang terdapat
dalam poster 

Isi 

Kesesuaian poster dengan tema yang

ditentukan 

Orisinalitas Karya 

Format Poster 

Warna dan tata letak objek yang ada
dalam poster 

Penyampaian pesan/komunikasi yang
terdapat di dalam poster 
Kemudahan pembaca dalam mengerti
poster 

Kualitas Poster 

5 

5 

20 

15 

10 

10 

10 
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KRITERIAKRITERIAKRITERIA
PENILAIAN BABAKPENILAIAN BABAKPENILAIAN BABAK

GRAND FINALGRAND FINALGRAND FINAL
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Keterangan :
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ( 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 
5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = Sangat Baik)

No. Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai (Bobot
x Skor) 

1.    Sistematika Penyajian 

       a.  Sistematika Penyajian dan isi 

       b.  Penggunaan bahasa tutur yang sopan 

       c.  Cara presentasi (sikap) 

       d.  Ketepatan Waktu 

2    Tanya Jawab 

       

       b.  Cara menjawab 

3.    Penguasaan Materi 

Total Skor : 

Catatan: 

10

10

10

10 

20 

20

20 

a.  Kebenaran dan ketepatan dalam 

nbmenjawab pertanyaan
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Crisis Center :
0813 3005 5306

(Valdy - Registrasi)
0812-5259-2790

(Putri Rus - General)

MORE INFORMATION
kmiexpo2021.ub.ac.id

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

Booklet & Twibbon


