
 

  

“Lomba Esai Sustainable Development Goals” 



 

  

 LOMBA ESAI NASIONAL "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG)" 

.🔹Mengangkat Tema: Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 

. 

Terbuka bagi pemuda/i Se-Nasional 

. 

PENDAFTARAN 

www.bit.ly/REGLENSDG 

. 

PEDOMAN LOMBA 

www.bit.ly/PEDOMANLENSDG 

. 

🎉 HADIAH 🎉 

🏆 JUARA 1 

- Paket Liburan South Korea Periode 15 Februari (include Tiket Pesawat PP, Hotel, Tranportasi, 

Makan, Guide) 

- Medali Emas 

- Voucher 100.000 StudBack 

- Sertifikat 

. 

🎓 JUARA 2 

- Studitour 3 Negara (Singapura, Thailand dan Malaysia) 

- Medali Perak 

- Voucher 100.000 StudBack 

- Sertifikat 

. 

💰 JUARA 3 

- Uang Tunai 

- Medali Perunggu 

- Voucher 100.000 StudBack 

- Sertifikat 

🔷 JUARA HARAPAN 1,2,3 

. 

- Medali 

- Voucher 100.000 StudBack 

- Sertifikat 

👥 SEMUA PESERTA 

- E-SERTIFIKAT - E-book "How to Get Sponsor for Joining International Events" 



 

  

“Kontes Vlog Pendek dan Komik Kreatif” 



 

  

Lomba Video Pendek dan Komik Kreatif 2017 

 

Perlu diketahui bahwasanya dalam event ini dinamakan dengan  kontes #SelamanyaPancasila. 

yang ada dua pilihan dalam lomba ini, yakni pilihan pertama adalah vlog pendek dan pilihan 

kedua kamu bisa mengikuti lomba komik kreatif. 

 

Tema dalam Lomba Video Pendek dan Komik Kreatif 2017 Tingkat Nasional 

Peserta lomba membikin vlog pendek yang bertema “Saya bangga dengan negara saya 

Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila". Bagi saya #SelamanyaPancasila”. Peserta lomba 

dapat pula membikin komik kreatif dengan tema yang sama. Apabila komik karya kamu 

memerlukan banyak panel, silahkan gunakan fitur Instagram carousel yang dapat memuat 

maksimum 10 gambar dalam postingan yang sama. 

  

Syarat dan Ketenetuan Lomba Video Pendek dan Komik Kreatif 2017 

 Dalam lomba ini tentusaja terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan harus 

berdomisili di Indonesia. 

 Setiap peserta yang akan berpartisipasi di dalam kompetisi foto ini, wajib mem-follow 

akun Instagram @genposting dan @sakuinformasi 

 Setiap peserta dalam lomba ini pun wajib hukumnya untuk meng-upload karya 

semenarik dan sekreatif mungkin sesuai dengan tema yang telah ditentukan melalui akun 

Instagram pribadi yang tidak dikunci. 

 Sertakan hashtag #SelamanyaPancasila dan ‘mention’ atau ‘tag’ akun Instagram 

@genposting beserta 3 orang teman peserta. 

 Peserta bebas meng-upload karya sebanyak mungkin 

 Akan tetapi hanya akan ada 1 karya terpilih dari 1 orang peserta yang akan menjadi 

pemenang. 

 Karya yang dikumpulkan tidak mengandung unsur SARA 

 No pornografi 

 No kekerasan 

 No provokasi, ancaman, atau memicu kebencian terhadap suatu kelompok tertentu. 

 Karya yang dikumpulkan dalam Lomba Video Pendek dan Komik Kreatif 2017 ini 

adalah murni merupakan hasil karya peserta dan tidak menganut pelanggaran hak cipta 

dalam bentuk apapun. 

 Karya yang dikumpulkan tidak mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berbahaya, 

melanggar hukum, atau dapat mengangggu ketertiban umum.  

 Perlombaan ini terbuka untuk umum, mahasiswa, pelajar, ataupun masyarakat biasa dan 

professional 

 Pendaftaran dalam lomba ini adalah gratis 

 Deadline pendaftaran dalam Lomba Video Pendek dan Komik Kreatif 2017 sampai 

dengan tanggal 19 Oktober 2017 

 Pengumuman karya terbaik pada tanggal 20 Oktober 2017 

 Hadiah Lomba Video Pendek dan Komik Kreatif 2017 

 

 



 

  

Total hadiah yang diberikan adalah Jutaan Rupiah 

 

Demikinalah tadi informasi mengenai adanya Lomba Video Pendek dan Komik Kreatif 2017 

yang mana dalam lomba ini diselenggarakan secara langsung oleh Gen Posting dan Bekerjasama 

dengan Kekominfo  (Kementrian  Koperasi dan Informasi) Republik Indonesia. Selengkapnya 

silahkan langsung saja follo akun instagram mereka dengan Id_Instagramnya adalah 

@genposting dan @sakuinformasi 



 

  

“Pekan Kewirausahaan Nasional antar Mahasiswa” 



 

  

Lomba Resensi Buku dan Business Model Nasional 2017 

 

Syarat dan Ketentuan  Lomba Resensi Buku Nasional 2017 

 Pendaftar dalam event ini hanya terbuka untuk para ahasiswa aktif di perguruan tinggi se 

Indonesia 

 Pendaftar lomba haruslah dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa/KTM yang masih berlaku 

 Peserta yang ingin mendaftar ialah yang pernah membaca buku “d’Gil Marketing Think 

like There is No Box” yang dibuat atau karangan Ahmad Bambang dari penerbit 

Gramedia Pustaka. 

 Buku yang diresensi dalam lomba ini ialah “d’Gil Marketing Think like There is No 

Box” karangan Ahmad Bambang, penerbit Gramedia Pustaka; 

 Maksimal tulisan yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah 700 kata (tidak termasuk 

judul) 

 Kirim resensi yang telah selesai ke alamat email : pknikopin2017@gmail.com 

 Deadline pendaftaran dalam lomba ini sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2017 

 Jika kalian belum memiliki bukunya silahkan saja beli buku tersebut di Toko Buku 

Gramedia atau melalui e-book disini 

 

Hadiah Lomba Resensi Lomba Resensi Buku Nasional 2017 

Juara 1 - Uang Tunai 15 Juta Rupiah + Trophy Kementrian Koperasi dan UMKM RI 

Juara 2 - Uang Tunai 10 Juta Rupiah 

Juara 3 - Uang Tunai 5 Juta Rupiah 

Juara Favorite - Uang Tunai 2,5 Juta Rupiah 

 

Syarat dan Ketentuan Business Model Nasional 2017 

 Pendaftar dalam lomba ini adalah Mahasiswa yang ada di Indonesia 

 Pendaftar dalam lomba ini terbagi menjadi dua kategori, yakni yang belum mempunyai 

usaha (idea/gagasan usaha) atau yang sudah mempunyai usaha (idea pengembangan 

usaha) 

 Peserta dalam lomba diperbolehkan individu 

 Akan tetapi peserta lomba juga diperbolehkan untuk kelompok dengan maksimal tiga 

orang 

 Biaya pendaftaran dalam lomba ini adalah Gratis 

 Kategori Model Bisnis yang dilombakan di dalam Business Model Nasional 2017 adalah 

: Bidang Teknologi, Industri Kreatif, Agribisnis, Kuliner dan Jasa 

 Model bisnis yang dilombakan haruslah dikemas ke dalam format Tayangan audio - 

Video singkat, dengan Durasi maksimal 5 menit 

 Business Model yang diikutsertakan dalam Business Model Nasional 2017 ini belum 

pernah dilombakan 

 Business Model tersebut adalah karya original dari peserta, artinya bukan merupakan 

plagiat. 

 Biaya pendfataran adalah gratis 

 Deadline pendaftaran dalam lomba ini sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 

 

mailto:pknikopin2017@gmail.com


 

  

Hadiah Lomba Business Model Nasional 2017 

Juara 1 - Uang Tunai 15 Juta Rupiah + Trophy Kementrian Koperasi dan UMKM RI 

Juara 2 - Uang Tunai 10 Juta Rupiah 

Juara 3 - Uang Tunai 5 Juta Rupiah 

Juara Favorite - Uang Tunai 2,5 Juta Rupiah 



 

  

“Eversary Fest 2017” 



 

  

Lomba Desain Poster Nasional Untuk Pelajar dan Mahasiswa 2017 di UNJA 

 

Syarat dan Ketentuan Lomba Desain Poster Nasional Untuk Pelajar dan Mahasiswa 2017 di 

UNJA 

Peserta dalam lomba adalah Mahasiswa dan Pelajar di Indonesia 

Perlombaan ini diselenggarakan secara online 

Tanggal pendaftaran dalam lomba ini terakhir sampai dengan tanggal 9 November 2017 

Perlombaan Lomba Desain Poster Nasional Untuk Pelajar dan Mahasiswa 2017 di UNJA 

untuk individu bukan kelompk 

Biaya pendaftaran adalah 50.000/orang 

Karya no plagiat 

 

Hadiah Lomba Desain Poster Nasional Untuk Pelajar dan Mahasiswa 2017 di UNJA 

Piagam Penghargaan dan Piala/Tropi 

 

Demikinalah informasi mengenai adanya  Lomba Desain Poster Nasional Untuk Pelajar dan 

Mahasiswa 2017 di UNJA jikalau ada pertanyaan silahkan dapat langsung menghubungi 

panitia dengan wa/line/sms 089650727578 (Rahayu Arman) atau menghubungi Email : 

Eversaryfest@gmail dan IG : eversaryfest2017 / hmtlunja 



 

  

“Accounting Olympiad & League” 



 

  

We’re back with the most anticipated event of the year:  

.  

Accounting Exhibition 8! (ACTION!8) - KAIZEN,  proudly presented by Himpunan 

Mahasiswa Program Studi Akuntansi UPH.   

.  

ACTION!8 incorporates two main events:  

• Accounting Olympiad; a nationwide competition that’ll cover accounting related topics 

focusing more on current trend of accounting in the modern world.  

• Accounting League; a non-academic competition consisting of Futsal and Basketball (3x3)  

.  

Register yourself to:   

Line:  tandias (081390861780) – Accounting Olympiad  

Jesslyn (081373365908) – Accounting League  

.  

Don't miss out on this amazing opportunity that offers total prize of millions of rupiah as well 

as trophy & certificates! 


