Creatonomics Business Creativity Competition (CBCC) 2019
CBCC adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Studi Kewirausahaan Jurusan
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. CBCC memiliki dua kegiatan utama
yaitu kompetisi ide bisnis dan seminar berskala nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong
semangat kewirausahaan yang berkelanjutan dalam memperkuat ekonomi kreatif berbasis kearifan
lokal di indonesia dengan tema "Globalizing Local Wisdom for Sustainability"

Timeline
•

Pendaftaran online dan penyampaian video (free): 1 Juli 2019 – 1 Agustus 2019

•

Proses Kualifikasi: 6 Agustus 2019 – 11 Agustus 2019

•

Pengumuman lolos 60 besar: 16 Agustus 2019

•

Registrasi ulang: 19 Agustus 2019 – 30 Agustus 2019

•

Technical Meeting: 10 September 2019

•

Babak Penyisihan: 10 September 2019

•

Education: 11 September 2019

•

City Tour: 11 September 2019

•

Babak Final & Pengumuman Pemenang: 12 September 2019

Proses seleksi
1. Pendaftaran Online dan Pengumpulan Video
2. Proses kualifikasi
3. 60 besar
4. Babak penyisihan dari 60 ke 12 besar
5. Babak Final
6. Awarding
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Deskripsi Rangkaian Kegiatan
1. Pendaftaran Online dan Pengumpulan Video
1.1 Persyaratan Pendaftaran Online (Free)
a. Pendaftaran Online tidak dipungut biaya sama sekali / gratis.
b. Setiap tim terdiri dua sampai tiga anggota. Tidak ada peserta yang menjadi anggota
lebih dari 1 tim.
c. Kategori dalam kompetisi ini: Mahasiswa Diploma dan S-1 aktif (dibuktikan dengan
kartu identitas pelajar pada registrasi online).
d. Sebuah tim yang terdiri dari mahasiswa dengan jurusan yang berbeda diperbolehkan
dan harus dari universitas yang sama.
e. Gagasan ide peserta harus orisinil dan tidak pernah menang di tingkat persaingan
nasional atau memenangkan lomba serupa dengan hadiah lebih dari 3 juta dibuktikan
dengan pernyataan surat ide bisnis orisinil yang akan dilampirkan pada peserta yang
lolos ke 60 besar.
f.

Data administratif yang perlu diajukan dan di-scan untuk registrasi online adalah:
•

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM / Pernyataan mahasiswa aktif program
sarjana)

•

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

•

Foto 3x4 (kapasitas maksimum file 300kb)

•

Data Pribadi setiap peserta (Nama, Tempat & tanggal lahir, Email, Nomor
Telepon, ID Line)

g. Setiap anggota tim harus sama dengan data identitas yang telah dikirimkan di website
resmi CBCC 2019. Jika ada anggota kelompok yang tidak sesuai dengan identitas yang
telah terdaftar saat daftar ulang, maka tim dinyatakan GUGUR. Dilarang mengubah
susunan anggota tim.

1.2 Prosedur Pendaftaran Online
Semua peserta perlu mengisi formulir yang tersedia di www.creatonomics.id pada menu
Registration. Dengan memberikan:
•

Tautan video yang telah diunggah ke Google drive / Dropbox

•

Lampiran administratif sesuai pada nomor 1.1 point g
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1.3 Aturan Video
1. Peserta harus mengirimkan video pada registrasi online.
2. Video harus mencakup: Ide Bisnis, Profil Bisnis, SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity, dan Threat) dari ide bisnis yang akan dikompetisikan.
3. Durasi video maksimum adalah 2 menit.
4. Jika durasi video lebih dari 2 menit, maka tim akan mendapatkan pengurangan nilai.
5. Tidak diperbolehkan menggunakan aplikasi animasi dalam video (contoh: powtoon,
Animaker, Biteable, Wideo, GoAnimate)
6. Seluruh anggota tim diwajibkan tampil di dalam video
7. Semua peserta harus mengunggah video di Google drive atau Dropbox dengan
menyertakan tautan (link) dalam formulir pendaftaran online
8. Pastikan video dapat diakses oleh panitia
9. Resolusi minimal video adalah 480p.

2. Proses kualifikasi
Setelah pendaftaran online ditutup para peserta yang telah terdaftar akan diseleksi dan
ditentukan tim yang lolos ke 60 besar.

3. Pengumuman Lolos 60 Besar
Penungumuman peserta yang lolos 60 besar akan diberitahukan melalui Akun CBCC pada
website www.creatonomics.id dan dapat mengunduh:
•

Surat penerimaan (Letter of Acceptance)

•

Booklet

•

Pernyataan orisinalitas
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4. Daftar Ulang
a. Peserta yang lolos ke 60 besar diharuskan mengirimkan persyaratan di bawah ini melalui
website CBCC dan selanjutnya akan menerima barcode untuk registrasi pada hari H,
persyaratan tersebut adalah:
•

File presentasi yang berisi mengenai detail ide bisnis sesuai dengan ketentuan pada
poin b

•

Surat pernyataan orisinalitas

•

Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp450.000, dilampirkan bukti pembayaran
asli (prosedur pembayaran tercantum dalam booklet)

b. 4 hal utama yang harus terkandung dalam file presentasi peserta:
•

Keunikan dan karakteristik produk atau jasa

•

Menganalisis pasar dan persaingan

•

Mekanisme Bisnis

•

Rencana Anggaran

Untuk deskripsi selengkapnya tercantum pada booklet yang akan diberikan kepada
peserta yang lolos 60 besar.

Ketentuan Lain
1. Jika ada kecurangan yang ditemukan panitia sebelum, selama dan setelah kompetisi
berlangsung, peserta yang bersangkutan akan dinyatakan GUGUR
2. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan ditindak tegas oleh panitia dan peserta yang
bersangkutan akan dinyatakan GUGUR.
3. Keputusan dewan juri bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.
4. Hal – Hal lain yang tidak tercantum diatas akan disampaikan pada saat Technical Meeting.
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