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About

JCI Central Java
Adalah organisasi nasional pemuda non-politik dan nonsektarian, bagian dari organisasi kepemudaan Jawa Tengah.
Organisasi ini merupakan komunitas internasional berusia antara 18
sampai 40 dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan perubahan
positif di Jawa Tengah.

1

Investor Dating

Halaman Persetujuan
Nama Kegiatan : JCI Investor Dating
Tanggal Kegiatan : 2018

2

Investor
Dating

Ketua JCI Central Java

Ketua Pelaksana
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Project Leader

Hallo

Foto

Pertama – tama mari kita panjatkan Puji Syukur kepada Tuhan YME, atas segala berkat
dan kelimpahanya yang dicurahkan pada kita.
Hari ini, dunia usaha dihadapkan dengan situasi yang cukup menantang, dimana kita
dituntut untuk berinovasi lebih cepat serta mengambil keputsan yang akurat, melihat
adanya keterbukaan pasar di seluruh belahan dunia yang sudah sangat mudah untuk
dicapai, membuat persaingan kita di dunia usaha ini sudah tidak dengan antar kota , tetapi
sudah dengan antar negara.
JCI Investor Dating adalah event yang kami gagas, untuk mempertemukan pelaku
usaha yang mempunyai inovasi yang hebat, dengan Investor yang memiliki kemauan untuk
membantu mewujudkan karya inovasi yang ada.
Saya Berharap, kolaborasi yang nantinya terjadi dalam event ini, bisa membantu
meningkatkan pergerakan ekonomi di Negara kita, serta bisa memacu dan melahirkan para
pengusaha – pengusaha yang visioner lainya untuk terus mengembangkan karya nya.
Jabat Erat

Dea Murty
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Visi
Visi
JCI Investor Dating
Merupakan sebuah acara yang diselenggarakan
dengan tujuan untuk mengembangkan bakat-bakat
anak muda khususnya di Jawa Tengah
dalam bidang teknologi serta ikut berperan serta dalam
mengembangkan potensi startup yang ada melalu dating investor

Misi
1. Menjadi wadah bagi start up Jawa Tengah maupun indonesia untuk
berkreasi dan mengasah kemampuan di bidang teknologi
2. Membantu mempertemukan investor dengan para start up yaang akan
terjun kedunia bisnis
3. Mencetak sumber daya manusia yang kreatif ,inovatif,dan berkompeten
dunia bisnis

4

Investor Dating

Pameran

Pameran
Kegiatan pameran Investor Dating merupakan salah satu rangkaian acara yang akan dilaksanapan pada
hari pertama yang bersifat umum, kegitan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 50 peserta terpilih,
dan berhak untuk menampilkan produknya didepan para tamu undangan dan para investor. Dan dilanjutkan
pada hari ke dua yaitu kegitan Bisnis Matching dan gala diner.

Sifat
Kategori
Waktu
Alamat

: Umum
: StarUp
: 17 - 18 November 2018
: GetsHotel Semarang-Jawa Tengah

Proses penilaian untuk peserta yang akan menampilkan produknya pada hari pertama yakni harus melewati
tahap seleksi yang dilakukan oleh pihak Investor Dating. Peserta juga berhak mepresentasikan produknya
langsung di depan investor (Bisnis Matching)
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Rincian Kegiatan

Pendaftaran

Penumpulan Proposal

Regestrasi Ulang (Terpilih)

Puncak Acara
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24 September - 6 Oktober

7 Oktober - 14 Oktober

14 Oktober - 20 Oktober

17 November

Persyaratan Startup
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenant dalam mengajukan pendanaan adalah sebagai berikut:
1. Produk inovasi wajib berbasis teknologi.
2. Produk inovasi yang boleh diajukan pada pendanaan ini produk hasil inovasi dalam negeri.
3. Produk yang dibuat merupakan hasil sendiri dan Tim pengelola Startup wajib membuat surat
pernyataan bahwa Produk tersebut merupakan hasil sendiri.
4. Menyertakan surat bahwa telah disetujui untuk bekerjasama degan investor lain bagi Produk yang
sudah pernah di danai oleh investor
5. Produk inovasi tidak dalam tahap riset namun masih diperbolehkan untuk melakukan
pengembangan minor dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan pasar (bukan
pengembangan teknologi utama).
6. Produk inovasi harus sudah siap dikomersialisasikan atau masuk dalam tahap mass production.
7. Seluruh pengelola utama Startup diutamakan berusia maksimal 40 tahun pada saat proposal
diajukan.
8. Startup memiliki rencana usaha yang ditunjukkan dalam dokumen rencana bisnis (business plan)
atau minimal business model canvas.
9. Satu orang atau sekelompok orang inventor hanya dapat mengajukan 1 (satu) produk pada satu
tahun pendanaan.
10.

Inventor dapat merangkap sebagai tim pengelola Startup

11.
Direktur utama (CEO) tenant harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun
perusahaan pemula berbasis teknologi.
12.
Tenant diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi yang diminta
sesuai dengan persyaratan dokumen pada Proposal Produk.
13.
Seluruh tim pengelola Startup tidak memiliki hubungan keluarga dengan investor serta bukan
karyawan/pegawai dari investor.
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Seleksi Awal & Fasilitas
Seleksi Awal
1. Seleksi awal dilakukan secara Online dengan pengumpulan proposal Produk
2. Akan diseleksi 50 Produk Startup terpilih untuk dapat menghadiri pameran dan berkesempatan
melakukan presentasi langsung di depan investor.
3. Peserta yang lolos 50 besar dikenakan biaya sebesar Rp 450.000 sebagai biaya keikutsertaan
4. Biaya Akomodasi dan Penginapan ditanggung oleh peserta
Fasilitas
1. Peserta Pameran mendapatkan Stand
2. Makan untuk 3 orang (2x)
3. Seritikat keikutsertaan JCI Inestor Dating
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Denah
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Keterangan :
1. Stand Peserta
2. Panggung Utama
3. Pintu Masuk
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Denah
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Keuntungan Untuk Peserta
– Promosi ke media patner
– Deal to deal di tempat (Matching Bisinis)
– Bagi produk yang belum legal akan dilegalkan secara hukum (Jika produk tersebut terpilih oleh investor)
– Berkesempatan langsung berbincang, bertemu dengan Investor dalam gala dinner
– Meningkatkan nilai jual produk
– Produk yang terpilih dapat berkesempatan dipasarkan ke luar negeri.
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Penutup
Demikian proposal kegiatan JCI Investor Dating 2018 ini kami buat untuk dukungan dan partisipasi dari semua
pihak yang membantu kegiatan ini berjalan, kami ucapkan terimakasih
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Lampiran
Panitia :
1. KRESNA BAYU WIBISONO
2. ADINDA PUSPITASARI
3. WINTRY ADITYA SURYA
4. NUR ATIKAH
5. LESTARI
6. REIZA RAHMAAJI RAHARJA
7. M. RAHMAN
8. NIGMA

