“If you’re interested in the living heart of what you do, focus on building things
rather than talking about them.”
– Ryan Freitas, Co-Founder of About.me

“A good idea is worthless without impeccable execution and a commitment to
iterate.”
– Zach Klein, Co-Founder of Vimeo

“It isn’t the customer’s job to know what they want.“
– Steve Jobs, Co-Founder of Apple.

Startup Academy adalah suatu rangkaian acara yang bertujuan untuk
mengedukasi startup bagi yang memiliki potensi dalam pengembangan produk
teknologi informasi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah di Indonesia
untuk dikembangkan menjadi sebuah bisnis. Konsep yang akan dibawa pada
Startup Academy tahun ini adalah Lean Startup. Metode Lean Startup adalah
sebuah metode yang terfokus pada cepatnya penciptaan prototype dengan
tujuan pengujian asumsi. Jadi melalui metode ini peserta akan dibimbing dari
awal mula validasi ide hingga ide tersebut matang untuk dijalankan .
Peserta diharuskan mendaftar dalam bentuk tim dan melalui proses seleksi
terlebih dahulu dengan membawa ide startup mereka. Sepuluh tim yang lolos
seleksi akan menjadi peserta bootcamp Startup Academy selama tiga hari. Peserta
akan mendapat materi yang relevan mengenai pengembangan startup serta
mendapat feedback langsung dari mentor.

Rangkaian acara Startup Academy akan dilaksanakan pada tanggal 24 - 26
Agustus 2018. Peserta diwajibkan menghadiri seluruh rangkaian acara Startup
Academy pada pukul 09.00 - 18.00 di Kantor Pusat BTPN, Jakarta Selatan. Selama
rangkaian acara, peserta akan mendapat konsumsi, penginapan, serta akomodasi.
Berikut adalah penjelasan lebih jauh mengenai kegiatan Startup Academy selama
3 hari :
1. Intro to Startup and Business Model (24 Agustus 2018)
Pada kegiatan ini, peserta akan belajar mengenai startup dan business
model, khususnya mengenai metode Lean Startup dan business model.
Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan
apa yang telah diajarkan untuk kegiatan product design, validasi ide, dan
membuat business model dari ide mereka. Selain itu, terdapat mentoring
session dari para pelaku startup di Indonesia.
2. Product Design and Business Validation (25 Agustus 2018)
Pada kegiatan ini, peserta akan dibekali ilmu tentang cara validasi ide dan
membuat MVP (Minimum Viable Product), serta mengikuti kegiatan ‘Get
Out of The Building’, yaitu kegiatan yang meminta peserta untuk keluar dan
bertanya secara langsung kepada calon user. Seperti pada hari pertama,
terdapat mentoring session dari pelaku startup di Indonesia.
3. Fundraising and Monetizing (26 Agustus 2018)
Pada sesi ini, peserta akan dibekali materi seputar fundraising dan
monetizing, yakni materi mengenai cara mendapatkan dana untuk
mengembangkan ide dan bagaimana ide tersebut dapat menghasilkan
keuntungan.

4. Pitching to Investor (26 Agustus 2018)
Pada sesi ini, peserta akan dibekali materi seputar pitching to Investor.
Setelah penyampaian materi, peserta diharapkan bisa mempresentasikan
ide mereka di hadapan para juri, yang akan berperan sebagai investor.
Oleh karena itu, setelah pembekalan materi peserta akan mengikuti
mentoring yang terakhir kali guna mempersiapkan proses pitching.
5. Networking, Sharing Session and Awarding Night (26 Agustus 2018)
Pada kegiatan ini, peserta akan melakukan simulasi proses networking
dengan cara yang benar. Peserta juga diharapkan melakukan sharing
seputar isu yang ada di startup mereka dengan peserta lain dan mentor,
pembicara, hingga juri. Terakhir, acara dilanjutkan dengan pengumuman
pemenang dari sesi pitching to Investor.

Tiga tim terbaik berdasarkan penilaian juri dari sesi pitching to Investor akan
mendapatkan hadiah berupa :
1. Golden Ticket seleksi inkubasi dari Plug and Play Indonesia.
2. Free hosting berupa paket Hunter sebesar 1 GB dari Dewaweb.

1. Periode Registrasi : 5 Mei - 2 Juni 2018
2. Setiap anggota tim membuat akun pada situs COMPFEST X
(https://compfest.web.id/signup) dan mengisi data diri dengan lengkap.

3. Untuk anggota yang dipilih menjadi ketua tim, login ke dashboard akun
COMPFEST X (https://compfest.web.id/login) dan daftarkan tim (Create
Team) pada menu Startup Academy di dashboard, kemudian isi data yang
dibutuhkan. Perlu diperhatikan bahwa setiap akun pada situs COMPFEST X
hanya dapat digunakan untuk membentuk tim pada satu Academy. Untuk
mendaftar pada Academy lainnya, Anda harus menggunakan fitur Join
Team.
4. Untuk anggota lain, login ke dashboard akun COMPFEST X dan bergabung
dengan tim yang telah dibentuk (Join Team) pada menu Startup Academy
di dashboard menggunakan kode yang telah diberikan kepada ketua tim
saat mendaftarkan tim.
5. Lengkapi data yang dibutuhkan pada dashboard tim sebelum masa
pendaftaran berakhir dengan mengisi data tim dan mengunggah berkasberkas pendaftaran berikut:
a. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Pelajar bagi yang belum
memiliki KTP, ataupun berkas lain yang dapat memverifikasi identitas
sebagai warga negara yang sah
b. Pas foto terbaru
c. Portofolio (Curriculum Vitae)
d. Submisi ide tim (Proposal)
e. Jawaban dari soal
6. Tim yang telah melengkapi berkas pendaftaran akan memiliki status
Pending dan akan diverifikasi oleh panitia dalam rentang waktu 24 (dua
puluh empat) jam. Apabila tim belum diverifikasi dalam rentang waktu
tersebut, peserta dapat menghubungi panitia melalui contact person yang
tertera di akhir guideline.

7. Tim yang telah diverifikasi akan secara resmi menjadi peserta Startup
Academy COMPFEST X. Konfirmasi verifikasi akan dikirimkan kepada
peserta melalui alamat email yang digunakan saat pendaftaran, dan status
tim akan berubah menjadi Verified. Setelah tim diverifikasi, tidak
diperbolehkan mengubah data yang digunakan saat mendaftar, maupun
mengganti susunan tim.

1. Pendaftar harus mematuhi seluruh peraturan yang tertera pada guideline
ini.
2. Peserta adalah pihak yang telah mengikuti mekanisme pendaftaran pada
website resmi COMPFEST X (https://compfest.web.id/signup).
3. Masa pendaftaran Startup Academy adalah 5 Mei - 2 Juni 2018.
4. Anggota tim terdiri dari tiga sampai lima orang dan berumur 17-25 tahun.
5. Para pendaftar wajib mengisi identitas masing-masing anggota tim dengan
lengkap dan benar, serta bisa dipertanggungjawabkan.
6. Diharapkan tim yang mendaftar masih dikategorikan sebagai pemula
dengan syarat:
a. Ide yang dibawa belum memenangi kompetisi.
b. Ide yang dibawa belum memiliki MVP.
7. Pendaftar yang tidak melengkapi form data diri dan dokumen wajib setelah
deadline pendaftaran, secara otomatis dinyatakan gugur dari pendaftaran.
8. Setelah melakukan proses pendaftaran, setiap tim diharapkan untuk
membuat proposal mengenai apa yang akan dibuat dan jawaban dari soal,
kemudian diunggah ke submission pada dashboard paling lambat
tanggal 5 Juni 2018.

9. Semua proposal akan diseleksi oleh panitia dan mentor. Pengumuman hasil
seleksi akan diumumkan pada tanggal 13 Juli 2018 di website
COMPFEST X. Tim dengan penilaian terbaik akan mengikuti rangkaian
acara Startup Academy.
10. Hasil akhir keputusan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat.
11. Segala hak cipta karya yang dibuat selama acara berlangsung tetap
menjadi milik peserta.
12. Setiap anggota tim diperbolehkan berasal dari sekolah/institusi yang
berbeda.
13. Peserta yang boleh mengikuti Academy adalah peserta yang sudah
terdaftar dan tidak boleh digantikan oleh orang lain selama Academy
berlangsung.
14. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran hingga waktu yang
ditentukan akan dinyatakan gugur.
15. Peserta menyetujui apabila sewaktu-waktu dihubungi oleh panitia
COMPFEST X maupun partner dari COMPFEST X.
16. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan
memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
17. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia. Jika belum memiliki KTP,
maka WAJIB mencantumkan tanda pengenal lain.

1. Curriculum Vitae (CV)
Setiap anggota dalam tim WAJIB menyerahkan satu buah file dalam bentuk
.pdf berupa curriculum vitae, diunggah oleh setiap anggota tim pada slot
“Curriculum Vitae” yang berada di dashboard tim.
Curriculum Vitae masing-masing anggota harus mengandung setidaknya:
a. Nama
b. Umur
c. Peran dalam Tim ( ex. : hustler, hipster, hacker)
d. Ringkasan atau Deskripsi Diri
e. Pengalaman
f. Keahlian dan Keterampilan
g. Pendidikan
h. Penghargaan dan Gelar Kehormatan
2. Berkas Identitas setiap anggota untuk keperluan verifikasi
Setiap tim WAJIB menyerahkan satu buah file dalam bentuk .png, .jpg,
.jpeg, atau .pdf yang berisi berkas identitas dari masing-masing anggota
dan diunggah oleh ketua tim pada slot “Kartu Identitas” yang berada di
dashboard tim. Berkas identitas tiap anggota terdiri dari:
a. Hasil scan Kartu Tanda Penduduk (jika tidak ada, boleh
menggunakan tanda identitas lain seperti SIM/Passport/KTM yang
masih berlaku)
3. Pas foto setiap anggota untuk keperluan verifikasi
Setiap anggota dalam tim WAJIB menyerahkan satu buah file dalam bentuk
.png, .jpg, .jpeg, atau .pdf yang berisi pas foto terbaru pada slot “Pas Foto

Terbaru” yang berada di dashboard tim. Syarat foto adalah wajah terlihat
jelas, setengah badan, dan diambil dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
4. Proposal Tim
Penjelasan lebih lanjut mengenai ide yang dimiliki dalam bentuk proposal
dengan format .pdf. Ketua tim mengunggah berkas ini ke dashboard tim.
Berkas yang diunggah setidaknya mencakup:
a. Summary idea
b. Masalah utama yang ingin dipecahkan
c. Keunikan
d. Target Pasar
e. Perencanaan Keuangan
f. Korelasi dengan teknologi informasi
5. Jawaban Soal
Ketua tim WAJIB menyerahkan berkas jawaban dari soal yang tertera pada
dashboard tim dalam bentuk .pdf dan diunggah oleh ketua tim pada slot
“Jawaban Soal”.

1. Originality
Ide yang diserahkan murni hasil pemikiran peserta, dan belum pernah
menjuarai kompetisi apapun.
2. Advantage
Ide yang diserahkan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang
nyata.

3. Newcomer
Peserta sedang memulai pembuatan startup dengan ide yang baru mereka
kembangkan.
4. Technical Understanding
Peserta dapat memaparkan konsep dan implementasi teknis dari ide
tersebut dengan jelas.
5. Budgeting Plan
Peserta dapat memaparkan bagaimana perencanaan keuangan dari ide
yang ingin dikembangkan.

1. Setiap tim yang lolos seleksi diwajibkan membayar uang komitmen
(commitment fee) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tim.
Uang komitmen akan dikembalikan setelah rangkaian acara berakhir.
2. Uang komitmen ditransfer setelah adanya pengumuman tim yang lolos
seleksi. Rekening transfer akan diberitahukan kemudian. Bukti pembayaran
dikirimkan ke contact person yang berhubungan.
3. Apabila tim yang lolos seleksi tidak membayar uang komitmen hingga H+5
pengumuman, tim tersebut akan didiskualifikasi dan akan digantikan oleh
tim lain.
4. Setiap tim yang lolos seleksi diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara.
5. Uang komitmen akan hangus ketika ada lebih dari 1 anggota yang tidak
hadir pada seluruh rangkaian acara.
6. Uang komitmen yang hangus tidak akan dikembalikan dengan alasan
apapun.

1. Setiap peserta akan mendapatkan surat izin mengikuti acara.
2. Setiap peserta akan mendapatkan konsumsi selama acara berlangsung,
berupa makan pagi, siang, dan malam.
3. Setiap peserta akan mendapatkan snack selama acara berlangsung.
4. Setiap peserta akan mendapatkan akomodasi berupa penginapan dan
transportasi dari penginapan menuju venue selama acara berlangsung.
5. Setiap tim akan mendapatkan fasilitas mentor yang siap membimbing
peserta.

“Waktu Startup Academy kemarin saya
belajar banyak sekali tentang seluk beluk
startup, mulai dari menentukan product
market yang fit sampai membuat pitch deck
yang membuat investor tertarik. Menurut
saya acara ini wajib diikuti, terutama untuk
mahasiswa yang antusias mengembangkan
produk/layanan berbasis digital hingga bisa menjadi startup yang sustainable.”
- Hardyin Alexander, peserta Startup Academy CompFest 9

“Acaranya sangat bermanfaat bagi teman-teman
yang mempunyai minat dan ketertarikan dengan
startup. Selain bisa ketemu banyak orang dengan
minat startup kita juga belajar langsung dari para
founder startup yang sudah berpengalaman.”
- Andreas, peserta Startup Academy
CompFest 9

“Startup Academy memberikan
pengalaman yang berbeda. Ilmu yang
dibagikan sangat fresh dan langsung dari
expert-nya. Dengan berpartisipasi di
Academy ini, kita tidak akan salah langkah
untuk memulai startup, khususnya di bidang
tech.”
- Hakiki Sandhika, peserta Startup Academy CompFest 9

startup-academy@compfest.web.id
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