
 

 

National Business Solution Competition (NBSC) 2018 

 

 

  



 

 

Adapun tema yang diangkat dalam lomba ini adalah sebagai berikut; 

“Digitalizing Business Efficiency Process in FMCG Industry” 

Syarat dan Ketentuan National Business Solution Competition (NBSC) 2018  

 Peserta dalam lomba bisnis ini adalah Mahasiswa ataupun Mahasiswi yang ada di Indonesia, 

bisa berasal dari kampus swasta ataupun dari PTN 

 Peserta dalam lomba ini dilakukan dengan tim 

 Tim atau kelompok dalam lomba terdiri dari 3 mahasiswa dari kampus yang sama, akan tetapi 

bisa kok dari jurusan yang berbeda 

 Karya yang dijukan dalam lomba ini haruslah sesuai dengan tema dalam lomba 

 Karya juga belum pernah menjadi juara 

 Karya yang dijukan ataupun diikutsertakan dalam ajang lomba ini adalah karya asli 

 No plagiat 

 Karya yang dijukan dalam lomba dilakukan pengiriman dan pendaftaran pada tanggal 25 

Agustus tahun 2018 dengan dealdine akhirnya sampai dengan tanggal 16 September 2018 

 Peserta dalam lomba wajib membayar biaya pendaftaran 

 Biaya pendaftaran dalam ajang National Business Solution Competition (NBSC) 2018 ini 

adalah 200 Ribu 

 Peserta melakukan pendaftaran secara online 

 Keputusan pemenang dalam ajang agenda ini tidak dapat diganggu gugat 

Hadiah National Business Solution Competition (NBSC) 2018 

- Hadiah yang diberikan dalam lomba ini totalnya adalah 18 Juta 

Demikianlah infomasi lengkapnya mengenai adanya National Business Solution Competition (NBSC) 

2018. Semoga melalui event ini bsia memberikan wawasan dan pengetahuan kepada segenap 

pembaca sekalian, adapaun keputusan lebih lanjutnya dalam lomba ini jika ada pertanyaan bisa 

menghubungi  Official Line account : @nbscunpad atau Instagram : @nbsc.2018 

 

  



 

 

Lomba Bisnis Plan Nasional INETOR 2018 di Universitas Presiden 

 

 

  



 

 

Adapun tema yang diangkat dalam lomba ini sendiri adalah sebagai berikut; 

“Sustainable Innovation and Implementation of E-Marketing Strategies for Start-up Business in 

Indonesia” 

Syarat dan Ketentuan Lomba Bisnis Plan Nasional INETOR 2018 di Universitas Presiden 

1. Peserta dalam lomba ini ialah para mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di Indonesia 

2. Peserta dalam lomba mengumpulkan karya yang sesuai dengan tema dalam lomba 

3. Karya yang diikutsertakan dalam ajang agenda ini haruslah karya asli 

4. No plagiat 

5. Karya yang di ikutsertakan dalam Lomba Bisnis Plan Nasional INETOR 2018 di Universitas 

Presiden ini juga belum pernah menjadi juara dalam lomba sejenis 

6. Peserta lomba dilakukan dengan Tim 

7. Dimana dalam satu tim dalam lomba terdiri dari 3 mahasiswa ataupun mahasiswi dari kampus 

yang sama akan tetapi boleh dari jurusan yang berbeda 

8. Deadline pendaftaran dalam ajang ini sampai dengan tanggal 22 September 2018 

9. Peserta melakukan pendaftaran secara online 

10. Keputusan pemenang tidak dapat diganggu gugat 

Hadiah Lomba Bisnis Plan Nasional INETOR 2018 di Universitas Presiden 

- Hadiah yang diberikan dalam lomba ini totalnya adalah 12 Juta 

Demikianlah infomasi lengkap mengenaia adanya Lomba Bisnis Plan Nasional INETOR 2018 di 

Universitas Presiden. Semoga melalui lomba ini bisa memberikan manfaat kepada segenap 

mahasiswa yang ada di Indonesia. Apabila ada pertanyaan terkait bisa kok menghubungi panitia 

dengan CP Tami (081388256797 / utamtam) atau Tahnia (081364893163 / tahniachairani) atau bisa 

juga dengan Follow akun Instagram: @inetor2018 

 

  



 

 

Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di Universitas Jember 

 

 

  



 

 

Tema besar yang menjadi fokus dalam lomba ini, adalah sebagai berikut; 

“Inovasi Generasi Millenial dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0” 

Sub Tema 

 Ekonomi 

 Agro Industri 

 Teknologi 

 Pendidikan 

 Pariwisata 

 Kesehatan 

Syarat dan Ketentuan Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di Universitas Jember  

1. Peserta dalam event menulis essay ini sendiri adalah para mahasiswa dan mahasiswi yang ada 

di Indonesia 

2. Peserta lomba ialah mahasiswa/i yang duduk di tingkat pendidikan diploma aserta S1 di 

kampus swasta dan negari yang ada diseluruh Indonesia 

3. Perlombaan bisa dilakukan dengan kelompok ataupun individu 

4. Apabila dilakukan dalam kelompok maka setiap peserta dalam event ini maksimal adalah 2 

mahasiswa/i 

5. Karya yang dijukan haruslah sesuai dengan tema dalam lomba 

6. Karya yang dijukan belum pernah menjadi juara 

7. Karya yang dijukan haruslah bebas dari unsur plagiarisme 

8. Setiap peserta dalam lomba ini melakukan pendaftaran dan pengumpulan karya, yang bisa 

dimulai dari tanggal 30 Juli s/d 30 September 2018 

9. Adapun khusus untuk pengumuman 10 besar finalis dalam lomba essai ini dilakukan pada 

tanggal 21 Oktober 2018 

10. Setiap peserta dalam lomba wajib untuk membayar biaya pendaftaran 

11. Biaya pendaftaran dan pengiriman karya dalam Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di 

Universitas Jember ini adalah Rp 50.000 

12. Syarat dan ketentuan lengkapnya dalam lomba ini bisa kalian cari di webnya 

13. Keputusan pemenang dalam lomba tidak dapat diganggu gugat 

Hadiah Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di Universitas Jember 

- Juara 1 yang mendaftar dan menjadi pemenang dalam lomba akan mendapatkan hadiah berupa 

Rp 2.000.000 + Tropi + Sertifikat 

- Juara 2 : Rp 1.500.000 + Tropi + Sertifikat 

- Juara 3 : Rp 1.000.000 + Tropi + Sertifikat 

- Harapan 1 : Rp 500.000 + Tropi + Sertifikat 

- E-Sertifikat bagi semua peserta 

Demikinalah  infomasi mengenai adanya Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di Universitas Jember. 

Semoga dengan adanya kabar terbaru mengenai event ini bisa memberikan wawasan dan juga 

pengetahuan bagi segenap pembaca sekalian. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan bisa 

menghubungi panitia ataupun follow media sosial mereka dengan alamat IG @kspe.febunej alamat  

Web ini dan cp 082257666094 (DINI) atau 085797848447 (ADIET) only WA 



 

 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Propelan Open Nasional 2018 di IPB 

 

 

  



 

 

Tema utama yang diangkat dalam event ini adalah sebagai berikut; 

“Millenial's for SDG's 2030” 

Subtema 

 Pendidikan 

 Sainstek 

 Ekonomi dan Politik 

 Lingkungan 

 Sosial Budaya 

 Pertanian 

Syarat dan ketentuan Lomba Karya Tulis Ilmiah Propelan Open Nasional 2018 di IPB 

1. Peserta yang mendaftar dalam lomba menulis karya ilmiah ini adalah para mahasiswa dan 

mahasiswi yang ada di Indonesia 

2. Mahasiswa/i yang mendfatar dalam lomba haruslah masih aktif dan duduk di tingkat 

pendidikan diploma dan Sarjana 1 di Indonesia 

3. Perlombaan dalam ajang ini dilakukan dengan tim 

4. Tim yang mendaftar dalam lomba ini maksimal terdiri dari 3 mahasiswa/i yang sama-sama 

dari universitas atau perguruan tinggi 

5. Karya yang dijukan haruslah sesuai dengan tema 

6. Karya yang dijukan belum pernah menjadi juara dalam event sejenis 

7. Karya yang dijukan juga adalah karya asli 

8. No plagiat 

9. Peserta dalam event ini dapat mendaftarankan diri dalam 2 gelombang 

10. Pendaftaran dalam lomba pada tanggal 26 Agustus 2018 (Gelombang 1) dan 3 September 

2018 (Gelombang 2) 

11. Syarat dan panduan lengkapnya bisa kalian kunjungi webnya 

12. Keputusan pemenang dalam lomba tidak dapat diganggu gugat 

Hadiah Lomba Karya Tulis Ilmiah Propelan Open Nasional 2018 di IPB 

- Juara 1 yang mendaftar dalam lomba ini akan mendapatkan Uang Tunai Rp 10.000.000 

- Juara 2 dalam lomba akan mendapatkan uang tunai Rp 7.000.000 

- Juara 3 yang mendaftar dalam lomba akan mendapatkan uang tunai Rp 5.000.000 

- Sedangkan yang menjadi juara Favorit dalam KTI Mahasiswa di IPB ini akan mendapatkan 

uang tunai Rp 2.000.000 

Demikianlah  infomasi lengkap mengenai adanya Lomba Karya Tulis Ilmiah Propelan Open Nasional 

2018 di IPB. Semoga dengan adanya kabar tentang lomba terbaru ini bisa memberikan wawasan dan 

menambah refrensi mendalam mengenai ajang menulis untuk mahasiswa. Apabila ada pertanyaan 

lebih lanjutnya silahkan bisa follow akun instagram @propelanopen 

 

  



 

 

Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di IPB 

 

 

  



 

 

Adapun fokus tema yang diangkat dalam ajang lomba menulis ini sendiri adalah sebagai berikut; 

“Peran Strategi Pemuda Dalam Membangun Perekonomian Indonesia yang Berdaya Saing Global 

Di Era Revolusi Industri 4.0” 

Sub Tema 

 Ekonomi 

 Teknologi 

 Pertanian 

 Sosial Budaya 

 Pendidikan 

Syarat dan Ketentuan Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di IPB 

1. Peserta yang bisa mendaftar dalam lomba menulis essai nasional ini adalah para mahasiswa 

dan mahasiswi yang masih Aktif duduk di bangku perkulihan D3/S1 Seluruh Indonesia 

2. Peserta yang mendaftar dalam bentuk kelompok 

3. Kelompok haruslah terdiri dari 2 orang/tim dengan 1 ketua Tim dan dibimbing oleh satu 

dosen pembimbing yang berasal dari satu Universitas yang sama. 

4. Setiap kelompok hanya diperbolehkan mengirim 1 karya tulis sesuai dengan tema yang telah 

ditetapkan.  

5. Karya bersifat Orisinil 

6. No plagiat 

7. Karya yang dikirimkan juga belum pernah atau sedang diikutsertakan pada kegiatan lain. 

8. Karya yang dijukan juga haruslah sesuai dengan tema ataupun sub tema dalam lomba 

9. Setiap peserta dalam lomba wajib membayar biaya pendaftaran dalam event menulis essay ini 

10. Adapun khusus untuk biaya registrasi atau pembayaran dalam lomba ini ialah Rp 100.000 

11. Tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 7 September tahun 2018 adalah tanggal dalam 

Pengumpulan dan Pendaftaran 

12. Peserta dalam lomba ini juga haruslah mengisi formulir pendaftaran 

13. Adapun untuk formulir pendaftaran dalam Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di IPB ini 

dialkukan secara online yang bisa kamu buka disini 

14. Syarat dan ketentuan lebih lanjutnya silahkan bisa kunjungi webnya 

15. Keputusan pemenang dalam lomba tidak dapat diganggu gugat 

Hadiah Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di IPB 

- Juara 1 yang telah mengikuti lomba essay mahasiswa ini akan mendapatkan berupa Uang 

pembinaan Rp. 3.500.000 + Piala + Sertifikat 

- Juara 2 : Rp. 2.000.000 + Piala + Sertifikat 

- Juara 3 : Rp. 1.000.000 + Piala + Sertifikat 

Demikianlah  infomasi mengenai adanya Lomba Menulis Esai Nasional 2018 di IPB. Sempga dengan 

adanya kabar tentang event terbaru ini bisa memberikan wawasan dan juga menambah pengetahuan 

bagi segenap pembaca semuanya. Untuk infomasi lebih lanjutnya silahkan bisa menghubungi panitia 

dengan Murti (081384125473) atau Roy (082277167488) 

 


