TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN
ICN CONFERENCE 2019
SYARAT/KETENTUAN PENDAFTARAN
•

Peserta merupakan mahasiswa aktif S1/D3/sederajat dari perguruan tinggi negeri/swasta di
seluruh Indonesia.

•

Peserta berusia maksimal 25 tahun.

•

Peserta belum pernah mendaftarkan diri dalam acara ICN yang terdahulu.

•

Peserta berkomitmen untuk menghadiri dan mengikuti seluruh rangkaian acara ICN 2019
pada tanggal 10-13 April 2019.

•

Peserta memiliki pengetahuan luas mengenai provinsi yang akan diwakilinya.

•

Informasi daerah asal yang tertera pada KTP dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) harus
sesuai dengan tempat pelaksanaan proyek sosial yang diajukan. Misalnya, Diah adalah
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan provinsi kelahiran DKI Jakarta. Eksekusi proyek
sosial Diah harus bertempat di DKI Jakarta. Perbedaan dalam informasi daerah akan menjadi
bahan pertimbangan (masuk ke dalam consideration list).

•

Semua pertanyaan esai dijawab seluruhnya tanpa ada unsur plagiarisme. Segala bentuk
kecurangan dan plagiarisme akan berakibat pada diskualifikasi.

PERIHAL PEMENANG
•

Berkomitmen untuk mewujudkan proyek sosialnya secara nyata di provinsi yang diwakili.

•

Panitia ICN 2019 akan mengirimkan dana sebesar Rp10,000,000 yang akan dibagi dalam 4
termin, yaitu Rp2,500,000 (termin 1), Rp2,500,000 (termin 2), Rp2,500,000 (termin 3), dan
Rp2,500,000 (termin 4).

•

Bersedia

menjalankan

kewajiban

dengan

membuat

dan

mengirimkan

laporan

pertanggungjawaban sebanyak 4 kali (Juli 2019, Oktober 2019, Januari 2020, dan April
2020). Laporan yang dikirimkan merupakan hasil perkembangan dari proyek sosial dan
pertanggungjawaban penggunaan dana dengan format yang akan dilampirkan setelah
pengumuman 5 proyek sosial terbaik.
•

Bersedia mematuhi aturan dan menerima konsekuensi bila tidak mematuhi aturan yang
ditetapkan oleh panitia ICN 2019.

•

Delegasi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diperoleh akan
mendapatkan konsekuensi sebagai berikut:
•

Mengganti seluruh biaya akomodasi dan transportasi delegasi yang bersangkutan
selama ICN 2019

•

Mengembalikan plakat, sertifikat pemenang, dan seluruh dana sebesar sepuluh juta
rupiah sebelum ICN 2020 dilaksanakan.

TATA CARA PENDAFTARAN
•

Melakukan pendaftaran online di link: icn-id.com

•

Isi formulir data diri di laman website sesuai dengan pertanyaan.

•

Mengisi pertanyaan esai yang terdapat di laman website. Kolom jawaban harap diisi dengan
jawaban terbaik dan sesuai dengan jumlah maksimal kata.

•

Mengunduh berkas pendaftaran berupa: “Lembar Persetujuan Peserta.pdf”, “Format
Proposal Proyek Sosial.pdf”, dan “Tata Cara dan Syarat Pendaftaran ICN 2019.pdf”.

•

Melakukan pembayaran ke rekening BCA 7310644042 a.n. Mostiola Endang atau BNI
0755757971 a.n. Hironima Gratiana sebesar Rp 90,000 untuk Gelombang 1 (early bird) dan
Rp 110,000 (untuk Gelombang 2) maksimal 3x24 jam setelah mendaftar. Delegasi dapat
mengirimkan bukti pembayaran kepada official LINE account ICN: @icn.id.

•

Calon delegasi akan menerima e-mail konfirmasi pendaftaran dari pihak ICN 2019 setelah
mengirimkan konfirmasi pembayaran registrasi.

•

Melampirkan pas foto terbaru dan formal dengan latar belakang putih, berwarna, tidak
tampak gigi, dan tampak telinga. Foto paling lama diambil 6 bulan terakhir. Nama file
mengikuti format: “Pas Foto_[NAMA LENGKAP]_[PROVINSI YANG DIWAKILI]”. Contoh: Pas
Foto_ NI PUTU DIAH ANGGRENI_BALI. Foto dapat dilampirkan dalam tipe file berikut: .png,
.gif, .jpg, atau .jpeg dengan ukuran file minimal 200KB dan maksimal 1MB.

•

Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa. Nama file mengikuti format: “Kartu Tanda
Mahasiswa_[NAMA LENGKAP]_[PROVINSI YANG DIWAKILI]”. Fotokopi Kartu Tanda
Mahasiswa dapat dilampirkan dalam tipe file berikut: .png, .gif, .jpg, atau .jpeg dengan
ukuran file minimal 200KB dan maksimal 1MB.

•

Membuat dan mengirimkan Proposal Proyek Sosial sebanyak dua sampai tiga halaman
sesuai dengan format yang telah ditentukan. Proposal hanya akan diproses bila mengikuti
format yang sudah diberikan (terdapat pada file “Format Proposal Proyek Sosial.pdf”), dan
diberi nama file: “Proposal Proyek Sosial_[NAMA LENGKAP]_[PROVINSI YANG DIWAKILI]”.

•

Calon delegasi WAJIB melampirkan LEMBAR PERSETUJUAN PESERTA yang disertai materai
Rp6,000 dan sudah dibubuhi tanda tangan asli. Surat tersebut dapat di-scan dan diberi nama
file: “Lembar Persetujuan Peserta_[NAMA LENGKAP]_[PROVINSI YANG DIWAKILI]”.
Contoh: Lembar Persetujuan Peserta_NI PUTU DIAH ANGGRENI_BALI.

•

Peserta wajib mengirimkan pas foto, KTP, Proposal Proyek Sosial, Kartu Tanda Mahasiswa,
dan Lembar Persetujuan Peserta via e-mail ke registrasi.icn2019@gmail.com dengan
subject e-mail: “REGISTRASI ICN CONFERENCE 2019_[NAMA LENGKAP]_[PROVINSI YANG
DIWAKILKAN]” (Contoh: REGISTRASI ICN CONFERENCE 2019_ NI PUTU DIAH ANGGRENI
_BALI) atau melalui pos dengan alamat:
Universitas Prasetiya Mulya
UP: Panitia ICN 2019 / Kemahasiswaan S1
Edu Town Kavling Edu I No. 1, Serpong,
Jl. BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten 15339

•

Pendaftaran dibuka dalam 2 gelombang yaitu:
•

12 Desember 2018 – 7 Januari 2019 [Gelombang 1 (early bird)]

•

13 – 31 Januari 2019 (Gelombang 2)

Delegasi yang terpilih akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia ICN 2019 melalui telepon, email, dan surat resmi setelah penilaian telah dilakukan. Penilaian untuk Gelombang 1 (early
bird) akan dilakukan pada 13 – 25 Januari 2019 dan penilaian untuk Gelombang 2 akan
dilakukan pada 6 – 15 Februari 2019. Pemilik proposal yang lolos berhak menjadi perwakilan
terpilih dan mengikuti rangkaian acara ICN 2019 yang akan diumumkan oleh panitia ICN
2019 melalui situs resmi dan media sosial ICN 2019 pada tanggal 22 Februari 2019.
Situs resmi ICN 2019

: icn-id.com

Media sosial ICN 2019 : Facebook
Twitter

(Indonesian Culture and Nationalism)
(ICN_id)

Instagram (ICN_id)
LINE@

(@icn.id)

Proses seleksi hanya akan dilakukan bagi calon delegasi yang telah mengumpulkan Kartu
Tanda Mahasiswa, KTP, Pas Foto, Proposal Proyek Sosial, dan Lembar Persetujuan Peserta
secara tepat waktu.
Untuk peserta gelombang 1, dokumen harus dikirimkan maksimal tanggal 7 Januari 2019
pukul 22:00 WIB. Untuk peserta gelombang 2, dokumen harus dikirimkan maksimal tanggal
31 Januari 2019 pukul 22:00 WIB. Panitia ICN 2019 tidak akan mengembalikan uang

pendaftaran gelombang apabila calon delegasi tidak mengirimkan semua berkas untuk
penilaian tepat waktu.
•

Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara ICN Conference 2019, Anda dapat
menghubungi:
•

Sdri. Diah (0812-3897-6100)

•

Sdri. Aryana (0813-8252-8275)

atau dengan mengirimkan e-mail ke conference.icn2019@gmail.com dengan subject e-mail:
“ASK ICN CONFERENCE_[NAMA LENGKAP]_[PROVINSI YANG DIWAKILI]”. Contoh: ASK ICN
CONFERENCE_ NI PUTU DIAH ANGGRENI_BALI.
•

Peserta yang terpilih menjadi delegasi ICN 2019 wajib melakukan pembayaran ke rekening
BCA 7310644042 a.n. Mostiola Endang atau BNI 0755757971 a.n. Hironima Gratiana
sebesar Rp250,000 sebagai commitment fee yang akan di-follow up oleh panitia.

