FORMAT PROPOSAL PROYEK SOSIAL UNTUK BABAK
PENYISIHAN
ICN CONFERENCE 2019
•

Proposal Proyek Sosial ditulis dengan tema “Noesantara: Noesa Satu di Antara Kita”.
Proposal adalah penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai proyek sosial yang ingin Anda
realisasikan untuk menyelesaikan masalah di provinsi yang Anda wakili. Proposal yang ditulis
memiliki komponen berikut:
A. Judul Proposal

B. Latar Belakang
Berisi penjelasan mengenai latar belakang mengapa Anda ingin merealisasikan Proyek
Sosial secara singkat.

C. Tujuan
Penjelasan mengenai tujuan Proyek Sosial yang akan direalisasikan.

D. Deskripsi Proyek Sosial
Penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai Proyek Sosial yang akan direalisasikan
E. Perencanaan dan Budgeting
Penjelasan atau Gantt-Chart dan Budgeting mengenai perencanaan Proyek Sosial yang
akan direalisasikan. (Dapat dimasukkan ke dalam bagian lampiran).

Contoh Gantt-Chart:
Aktivitas
Perekrutan relawan
Pencarian donatur
Pencarian lokasi
Eksekusi proyek
Pengenalan proyek sosial
ke masyarakat
Evaluasi

Oktober

November

Desember

Contoh Budgeting:
No

Keterangan

Jumlah

Satuan

Harga Satuan

Total

Rp15,000,000

Rp15,000,000

1

Modal Pelaksanaan
Proyek Sosial

1

2

Pembelian Papan Tulis

2

buah

Rp50,000

Rp100,000

3

Spidol

10

buah

Rp10,000

Rp100,000

4

Sewa Lokasi

1

ruangan

Rp250,000

Rp250,000

Total

Rp15,450,000

Biaya Tak Terduga (10%)
Grand Total

Rp1,545,000
Rp16,995,000

F. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi
Penjelasan ringkas dan jelas mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh
Anda untuk merealisasikan proyek sosial ini.
*Proyek Sosial yang dijelaskan dalam proposal ini adalah Proyek Sosial yang akan dibawa untuk
dikompetisikan di acara ICN Conference 2019 dan harus dijalankan apabila mendapatkan dana dari
Panitia ICN 2019.
*Panitia ICN 2019 HANYA memberikan dukungan dana sebesar Rp10,000,000. Pendanaan proyek
sosial bernominal bebas.

●

Format Proposal yang ditulis harus memenuhi kriteria tersebut:

●

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta sesuai dengan kaidah EYD
(Ejaan yang Disempurnakan).

●

Panjang proposal 2-3 halaman tidak termasuk cover, lampiran, dan daftar pustaka.

●

Font yang dipakai adalah Times New Roman, dengan ukuran font 12, spasi antar baris
(line spacing) 1,5 dan dengan penggunaan margin kiri dan kanan: 1,5 cm, atas dan
bawah: 1 cm.

●

Penggunaan daftar pustaka, catatan kaki, dan lain sebagainya harus mengikuti aturan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.

KRITERIA PENILAIAN
1. PROPOSAL (Bobot 50%)
No

Kriteria Penilaian

1

Format Makalah:

2

● EYD
● Kesesuaian dengan format penulisan yang tercantum di pedoman
● Kerapian tulisan & tata bahasa
Gagasan:
●
●
●

Kejelasan manfaat, tujuan, dan sasaran dari ide yang dibuat
Kreatif, inovatif, orisinalitas, dan keunikan ide
Realistis (tingkat kemungkinan proyek dapat direalisasikan di lapangan)

3

Data dan Sumber Informasi:

4

● Kesesuaian sumber informasi dengan data yang disajikan
● Akurasi dan aktualisasi informasi
Analisis dan Kesimpulan:
●
●
●

Kemampuan mengidentifikasi akar masalah
Kemampuan menyusun solusi kreatif yang komprehensif dan mudah
diadaptasi masyarakat
Kemampuan menganalisis, memprediksi, menyimpulkan, dan
mentransfer gagasan untuk dapat diadopsi

2. BERKAS PENDAFTARAN (Bobot 50%)
No.
1

Kriteria Penilaian
Tentang Diri Anda:
●
●
●
●

2

Proyek Sosial:
●
●

3

Prestasi akademik dan non-akademik
Kegiatan organisasi
Keterkaitan antara kegiatan organisasi dan ICN 2019
Visi untuk diri sendiri dalam 5 tahun ke depan

Relevansi proyek sosial untuk menyelesaikan masalah yang ada
Pengertian akar masalah provinsi yang akan diwakili

ICN:
●
●
●

Alasan mengikuti ICN 2019
Rencana delegasi apabila tidak memenangkan ICN Conference 2019
Korelasi antara ide proyek sosial dengan riwayat (kegiatan yang diikuti)

4

Noesantara:
●
●
●

Memiliki pengetahuan tentang tema acara
Memiliki opini yang relevan terkait tema yang akan dibicarakan
Pengetahuan yang baik tentang wawasan kebangsaan

