neXgen Challenge Terms and Conditions

Kriteria Peserta:
1. Warga Negara Indonesia, memiliki KTP dan maksimum usia 25 tahun
2. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa perguruan tinggi dan universitas
yang
menempuh pendidikan tahun ketiga atau minimal semester 5, mahasiswa sudah
lulus S1/S2 dan memiliki pengalaman bekerja maksimum 2 tahun
3. Kegiatan ini merupakan kompetisi tim yang terdiri dari 3 — 4 orang
4. Setiap anggota tim diperbolehkan dari segala jurusan perkuliahan

Mekanisme Kompetisi:
1. Registrasi dibuka mulai tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 30 September 2021.
2. Peserta harus melakukan registrasi sebagai tim di halaman neXgen Challenge pada
website Kejar Mimpi (www.kejarmimpi.id/nexgenchallenge)
3. Tim yang sudah melakukan registrasi dan sesuai kriteria akan maju ke tahap
assessment test dan harus menyelesaikan dalam kurun waktu 2 x 24 jam pada hari
kerja melalui link yang dikirimkan via email ke tim leader yang telah ditunjuk. Tanggal
pengiriman link assessment test terakhir adalah tanggal 28 September 2021
4. Tim yang lolos assessment test akan diberikan akses ke DSBuild dalam kurun waktu 2
x 24 jam pada hari kerja dan diminta untuk mengirimkan ide sesuai format yang
ditentukan (maksimal 3 ide) paling lambat tanggal 30 September 2021
5. 50 tim dengan ide yang terpilih akan diumumkan via email melalui tim leader pada
tanggal 9 Oktober 2021
6. Dan akan diundang untuk mengikuti pre-event workshop di tanggal 11 Oktober 2021
(09.00 – 17.00 WIB), dimana peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai
Banking 101 dan Design Thinking Basic. Workshop ini bersifat wajib untuk dihadiri
karena dapat membantu peserta untuk memahami lebih dalam terkait materi dan
ekspektasi dari kompetisi neXgen Challenge

7. Pada 12 Oktober – 1 November 2021, peserta diminta untuk mewujudkan idenya
menjadi mock up dan mempresentasikannya dalam bentuk video sesuai format yang
telah ditentukan dengan durasi maksimal 5 (lima) menit
8. Pengumpulan mock up dan video presentasi dilakukan secara online melalui platform
DSBuild yang merupakan platform rekanan resmi neXgen Challenge
9. 10

tim

yang

terpilih

sebagai

finalis

akan

diumumkan

melalui

www.kejarmimpi.id/nexgenchallenge dan via email ke tim leader pada tanggal 5
November 2021
10. Finalis wajib mengikuti tahap curation yang diadakan pada 8-11 November 2021
11. Tahap final dilakukan pada tanggal 12 November 2021 (09.00 – selesai WIB)
12. Pemenang kompetisi neXgen Challenge akan diumumkan setelah tahap final

Syarat dan Ketentuan Umum:
1. Selama rangkaian acara neXgen Challenge, para peserta diminta untuk terus berada
di dalam ruang online meeting hingga acara dinyatakan selesai. Jika ada peserta yang
meninggalkan ruang online meeting ketika acara berlangsung, maka peserta dan
seluruh timnya akan didiskualifikasi
2. Kolaborasi diantara tim yang berkompetisi tidak diperbolehkan
3. Penyebaran data atau informasi yang berhubungan dengan kompetisi, diluar dari
diskusi internal tim, tidak diperbolehkan
4. Para peserta wajib menjamin bahwa seluruh ide ataupun konsep yang diciptakan,
dikembangkan, atau diproduksi untuk CIMB Niaga selama kompetisi berlangsung,
harus sepenuhnya asli / orisinil dan tidak melanggar hak milik atau hak kekayaan
intelektual dari pihak ketiga manapun
5. Terkait penggunaan setiap materi yang telah disediakan oleh CIMB Niaga, peserta
diminta untuk sepenuhnya mematuhi aturan dan syarat & ketentuan yang di
tetapkan oleh CIMB Niaga

6. CIMB Niaga berhak untuk untuk secara sepihak membatalkan kepesertaan maupun
hadiah apabila ditemukan adanya indikasi peserta tidak patuh pada aturan dan
syarat & ketentuan selama berjalannya kompetisi
7. Keputusan CIMB Niaga mengenai semua hal yang berkaitan dengan kompetisi ini,
termasuk dengan hadiah yang akan diberikan dan penentuan pemenang bersifat
final, mengikat dan tidak dapat di ganggu gugat
8. Para peserta menyetujui dan tidak dapat menarik kembali data maupun ide yang
diberikan, serta tanpa syarat membebaskan CIMB Niaga dari semua kewajiban dan
setuju untuk mengganti kerugian CIMB Niaga (atas dasar ganti rugi penuh) dan
menjaga CIMB Niaga dari bahaya yang akan di klaim dari pihak ketiga manapun,
terhadap kerugian apapun, kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk biaya dan
pengeluaran jasa pengacara) yang mungkin CIMB Niaga alami atau timbul sebagai
akibat dari atau sehubungan dengan kompetisi
9. Para peserta memahami dan menyetujui bahwa keseluruhan ide yang disampaikan
didalam kompetisi neXgen Challenge merupakan karya asli dari para peserta serta
memenuhi kaidah norma aturan dan susila yang berlaku di Masyarakat sehingga
apabila terjadi multi penafsiran atas ide dan kreasi para Peserta yang dapat
mengganggu nama baik pihak penyelenggara (CIMB Niaga) maka Peserta
sepenuhnya akan bertanggung jawab dan membebaskan CIMB Niaga dari segala
resiko yang mungkin timbul (hukum, finansial, nama baik dan operasional)
10. CIMB Niaga memiliki hak penuh untuk memperpanjang, menunda, mempersingkat,
menghentikan, membatalkan atau mengakhiri kompetisi dan/atau melakukan
perubahan (baik dengan menambah atau menghapus) salah satu syarat dan
ketentuan yang ada setelah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada
peserta

11. CIMB Niaga tidak akan memberikan hak kepada peserta atas tuntutan atau
kompensasi terhadap CIMB Niaga atas kerugian apapun atau kerusakan yang
diderita atau ditimbulkan oleh para peserta sebagai akibat langsung atau tidak
langsung dari tindakan perpanjangan, perubahan, penghentian, pembatalan,
pengakhiran, atau penundaan dari kompetisi ini atau dari Amandemen
12. Peserta berjanji untuk menjalani seluruh rangkaian acara neXgen Challenge sesuai
yang terdapat dalam mekanisme kompetisi
13. Syarat dan Ketentuan ini berlaku untuk setiap materi promosi iklan mengenai
kompetisi ini
Info

lebih

lanjut

mengenai

neXgen

Challenge,

silahkan

nexgenchallenge@cimbniaga.co.id dengan subject email “neXgen Challenge”

menghubungi

Hadiah

Pemenang

Hadiah
1. Kesempatan berkarir maupun internship bersama CIMB Niaga

1st

40,000,000

2. Kesempatan mengikuti training bersertifikat “Agile Execution for
Project Management
3. Merchandise CIMB Niaga
4. Diundang sebagai pembicara ke acara CIMB Niaga Kejar Mimpi
untuk berbagi pengalaman di neXgen Challenge
1. Kesempatan berkarir maupun internship bersama CIMB Niaga

2nd

30,000,000

2. Kesempatan mengikuti training bersertifikat “Agile Execution for
Project Management
3. Merchandise CIMB Niaga
1. Kesempatan berkarir maupun internship bersama CIMB Niaga

3rd

20,000,000

2. Kesempatan mengikuti training bersertifikat “Agile Execution for
Project Management
3. Merchandise CIMB Niaga

Runner Up 1

7,000,000

Merchandise CIMB Niaga

Runner Up 2

3,000,000

Merchandise CIMB Niaga

Pajak hadiah akan ditanggung sepenuhnya oleh pemenang.

Proses Seleksi

Tahap 1 : IDEATION
Registration ( 27 Agustus – 30 September 2021)
•

Peserta melakukan registrasi sebagai tim dengan jumlah anggota 3-4 orang.
Registrasi hanya dapat dilakukan melalui tautan resmi neXgen Challenge pada
www.kejarmimpi.id/nexgenchallenge , pilih REGISTRASI dan ikuti proses selanjutnya

•

Apabila kriteria peserta terpenuhi, tim leader Anda akan menerima email yang berisi
link assessment test.

•

Tim yang lolos assessment test harus submit ide sesuai format yang ditentukan
(maksimal 3 ide) paling lambat tanggal 30 September 2021

Pre-event Workshop ( 11 Oktober 2021)
•

50 tim dengan ide terpilih wajib mengikuti pre-event workshop mengenai Banking 101
dan Design Thinking Basic, yang bertujuan agar tim memahami lebih dalam terkait
materi dan ekspektasi dari kompetisi neXgen Challenge.

Mock-up Submission (12 Oktober – 1 November 2021)
•

Pada tahap ini peserta diharuskan untuk mewujudkan idenya dalam bentuk mock up
dan mempresentasikannya dalam bentuk video berdurasi 5 (lima) menit

•

10 tim finalis yang lolos seleksi mock up dan video presentasi akan diumumkan
melalui www.kejarmimpi.id/nexgenchallenge dan dihubungi melalui email yang
terdaftar serta lanjut ke tahap Curation

Tahap 2 : CURATION
Workshop 1 : Design Thinking Advance ( 8 November 2021)


10 tim finalis akan mengikuti Workshop : Design Thinking Advance yang merupakan
kelanjutan dari pre-event workshop : Design Thinking Basic

Working & Mentoring Session ( 9 – 11 November 2021)
•

10 tim finalis akan diberikan waktu dan sesi mentoring untuk melakukan
pengembangan mock up menjadi prototype

•

Seluruh kelompok wajib mengumpulkan final prototype serta pitch deck yang dapat
dipresentasikan dalam waktu 5 menit pada 11 November 2021

Workshop 2 : How to pitch? (11 November 2021)


10 tim finalis akan mengikuti workshop : How to Pitch yang akan membantu para
kelompok pada tahap Final

Tahap 3 : FINAL
Final Pitch (12 November 2021)



10 tim finalis akan melakukan pitching di depan para juri & expert
Masing-masing tim akan diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan
prototype, dilanjutkan dengan sesi 10 menit tanya jawab oleh juri & expert

