
SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN
ASTRA GREEN ENERGY STUDENT INNOVATION



lATAR
     BELAKANG

Astra sebagai salah satu korporasi bisnis terbesar di Indonesia berusaha dalam menghada-
pi tantangan di bidang energi pada saat ini dan di masa depan. Sejalan dengan Misi Astra, 
‘Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku 
kepentingan’ dan Strategi Tripple Roadmap Astra (Portfolio, People & Public Contribution 
Roadmap), pengelolaan energi menjadi salah satu fokus penting untuk mendukung bisnis 
Astra yang berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan cita-cita Global, Sustainable Devel-
opment Goals (SDG’s) poin ke-7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and 
modern energy for all.  Astra selalu berusaha menjalankan perannya dalam menjalankan 
bisnis yang bertanggung jawab selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Salah satu upaya menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, Astra meluncurkan Astra 
Green Energy (AGEn), yang menjadi guidance pengelolaan dan pemanfaatan energi secara 
efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi Grup Astra, serta untuk men-
dukung Kebijakan Energi Nasional (KEN) mencapai ketahanan energi nasional dan Goals 
Astra 2020 sebagai Pride of the Nation. 

Sejalan dengan strategi Astra untuk mengkomunikasikan Astra Green Energy kepada stake-
holder terkait serta untuk mendapatkan dukungan, sinergi dan menjalin network untuk 
keberlanjutan Astra Green Energy, maka Astra menyelenggarakan Astra Green Energy 
Summit yang merupakan acara khusus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan konserva-
si energi, serta untuk mempromosikan teknologi bersih & teknologi industri hijau untuk 
bisnis yang berkelanjutan. Salah satu rangkaian event Astra Green Energy Summit adalah 
Astra Green Energy Student Innovation yang diikuti oleh siswa/mahasiswa seluruh Indone-
sia.



“Inovasi Efisiensi Energi dan Energi 
Baru Terbarukan untuk Proses Industri, 

Gedung, atau Rumah tangga” 
tema

Inovasi yang dilakukan bisa meliputi pengembangan teknologi existing ataupun inovasi baru 
teknologi efisiensi energi dan energi baru terbarukan. Inovasi bisa berupa pengurangan 
proses, penggantian proses, penggantian bahan  ataupun inovasi lainnya.  Lingkup inovasi 
bisa berada sepanjang line produksi ataupun utilitas di industri, pada bangunan gedung, 
ataupun pada lingkup bangunan rumah tangga. Sebagai contoh inovasi yang dilakukan seper-
ti pemasangan timer dan auto on-off pompa pada pabrik, pemasangan panel surya untuk AC 
dan pemanas air di rumah, ataupun inovasi inovatif lainnya.
Contoh Judul Inovasi :
• Efisiensi Energi pada Industri Manufaktur melalui Solar Cell & Smart Conveyor 
• Monitoring Pemakaian Energi di Rumah Tangga berbasis Aplikasi

1. Peserta Astra Green Energy Student Innovation harus terdaftar sebagai siswa aktif (untuk   
    kategori SMK/SMA) atau mahasiswa D3 atau S1 aktif (untuk kategori Perguruan    
    Tinggi) selama kompetisi berlangsung.
2. Peserta merupakan kelompok siswa / mahasiswa yang terdiri dari minimal 3 orang dan   
    maksimal 5 orang yang berasal dari satu sekolah / universitas (Minimal 1 orang harus      
    terdaftar sebagai siswa / mahasiswa aktif saat acara AGEn Summit berlangsung).
3. Setiap kelompok boleh terdiri dari berbagai macam jurusan atau program studi.
4. Peserta yang sedang mendapatkan sanksi akademik tidak diperkenankan mengikuti kompetisi.
5. Setiap tim harus didampingi oleh satu atau lebih Guru / Dosen pembimbing dalam pembuatan   
   inovasi.
6. Setiap peserta harus menyertakan scan/foto kartu siswa/mahasiswa atau surat keterangan  
    sejenis dari sekolah/kampus serta harus mengisi formulir pendaftaran secara online   
    di www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent dan mengunggah lembar pernyataan   
    (terlampir). 

Kategori :

Persyaratan Peserta
 Perguruan Tinggi SMK/SMA



1. Peserta Astra Green Energy Student Innovation harus terdaftar sebagai siswa aktif (untuk   
    kategori SMK/SMA) atau mahasiswa D3 atau S1 aktif (untuk kategori Perguruan    
    Tinggi) selama kompetisi berlangsung.
2. Peserta merupakan kelompok siswa / mahasiswa yang terdiri dari minimal 3 orang dan   
    maksimal 5 orang yang berasal dari satu sekolah / universitas (Minimal 1 orang harus      
    terdaftar sebagai siswa / mahasiswa aktif saat acara AGEn Summit berlangsung).
3. Setiap kelompok boleh terdiri dari berbagai macam jurusan atau program studi.
4. Peserta yang sedang mendapatkan sanksi akademik tidak diperkenankan mengikuti kompetisi.
5. Setiap tim harus didampingi oleh satu atau lebih Guru / Dosen pembimbing dalam pembuatan   
   inovasi.
6. Setiap peserta harus menyertakan scan/foto kartu siswa/mahasiswa atau surat keterangan  
    sejenis dari sekolah/kampus serta harus mengisi formulir pendaftaran secara online   
    di www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent dan mengunggah lembar pernyataan   
    (terlampir). 

Ketentuan umum
1.   Inovasi yang didaftarkan harus sesuai dengan tema dan fokus Astra  
      Green Energy Student Innovation.
2.   Setiap kelompok hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) inovasi  
       yang dilengkapi oleh dokumen pendukung.
3.    Setiap inovasi merupakan buatan sendiri dan bukan merupakan    
       duplikat (plagiat) dari orang lain.
4.    Setiap inovasi yang didaftarkan belum pernah dikomersialisasikan    
       dan diikutsertakan dalam lomba sejenis di tingkat nasional maupun  
        internasional.
5.    Judul yang digunakan selama kompetisi tidak boleh berganti.

6.    Seluruh materi yang disampaikan oleh peserta untuk kepentingan    
       penjurian akan dijaga kerahasiaannya dan menjadi hak milik PT    
       Astra International Tbk.
7.    Peserta yang telah mendaftar wajib membaca dan mematuhi    
       seluruh persyaratan dan peraturan dalam Astra Green Energy   
       Student Innovation ini.
8.    Jika ada persyaratan / ketentuan yang tidak dipenuhi oleh peserta,  
       maka panitia berhak menolak dan bahkan melakukan diskualifikasi  
       jika dirasa perlu.
9.    Keputusan juri & panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu  
       gugat.



teknis penjurian
Tahapan penjurian dilakukan melalui :

 Tahap I - Seleksi Abstrak
    Tahap II – Seleksi Makalah
       Tahap III – Presentasi Akhir

1.   Tahap I – Seleksi Abstrak
Pada tahap I peserta menuliskan ide dan inovasi dari project yang akan didaftarkan dalam sebuah 
abstrak. Peserta menuliskan abstrak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. 
Hanya abstrak yang diisikan sesuai dengan ketentuan yang akan dilakukan penilaian oleh dewan juri. 
Periode pendaftaran Abstrak adalah tanggal 9 April - 30 Juni 2018. Peserta yang lolos tahap selanjut-
nya akan diumumkan melalui website www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent pada 
tanggal  7 Juli 2018. Detail informasi mengenai sistematika abstrak, kriteria penilaian, dan dokumen 
pendukung yang dibutuhkan saat pendaftaran dapat dilihat pada dokumen ini.

2. Tahap II – Seleksi  Makalah (30 Tim)
Pada tahap II peserta diharuskan untuk membuat makalah yang memuat informasi detail menge-
nai inovasi yang didaftarkan. Makalah yang dibuat antara lain berisi latar belakang, tinjauan pus-
taka, implementasi inovasi, dampak inovasi, dan kesimpulan. Pada makalah juga perlu dicantum-
kan mengenai analisis keekonomian dari inovasi tersebut. Periode pengumpulan makalah adalah 
9 Juli - 16 Agustus 2018. Peserta yang lolos tahap II akan diumumkan melalui email 
masing-masing dan website www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent pada tang-
gal 27 Agustus 2018. Petunjuk detail mengenai seleksi tahap II akan diberikan bersamaan 
dengan pengumuman peserta lolos tahap I.

3.   Tahap III – Presentasi Akhir (10 Tim)
Pada tahap III peserta diminta untuk melakukan presentasi akhir. Presentasi dilakukan selama 
15 menit (Boleh dibantu dengan video) dan 35 menit tanya jawab dengan dewan juri. Presen-
tasi dan tanya jawab dibawakan dalam bahasa Indonesia. Peserta diwajibkan menampilkan 
dan mendemonstrasikan Prototype/Infografis dari inovasi yang dikerjakan. Presentasi akhir 
akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 - 9 Oktober 2018. Setelah presentasi, peserta 
diwajibkan untuk menjadi salah satu pengisi mini expo pada Astra Green Energy Summit 
2018 pada tanggal 10 Oktober 2018. Petunjuk detail mengenai seleksi tahap III akan diberi-
kan bersamaan dengan pengumuman peserta lolos tahap II.

4.  Penghargaan Astra Green Energy Student Innovation akan disampaikan pada ajang 
Astra Green Energy Summit 2018 pada tanggal 10 Oktober 2018.



mekanisme pendaftaran

1. Periode pendaftaran adalah 9 April - 30 Juni 2018

2. Peserta dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi form pendaftaran dan mengunggah  
    persyaratan yang dibutuhkan pada website
    www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.

3. Dokumen yang diperlukan saat pendaftaran:
    a. Form  Pendaftaran yang ada pada www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.
    b. Dokumen abstrak yang sudah diisi lengkap, boleh melampirkan dokumen pendukung dalam      
        bentuk infografis atau data pendukung lainnya.
   c. Lampiran surat pernyataan (terlampir) beserta Scan/Foto kartu mahasiswa atau surat  
       keterangan sejenis dari Perguruan Tinggi dalam 1 file PDF.

4. Seluruh dokumen yang diperlukan saat pendaftaran diunggah dalam bentuk PDF dengan 
     maksimal ukuran 5 MB pada www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.

5. Seluruh dokumen harus dikumpulkan sebelum 30 Juni 2018 pukul 18.00 WIB. Setiap dokumen  
    yang dikumpulkan melewati batas pengumpulan akan dikenakan pengurangan nilai.

6. Setiap pendaftar yang sudah melengkapi persyaratan pendaftaran akan mendapatkan email  
    notifikasi dari pantia maksimal 2 (dua) hari kerja.

7. Informasi terkait dengan Astra Green Energy Student Project dapat dilihat pada website  
    www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.
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hadiah
Peserta tahap III (Presentasi akhir) diberikan masing-masing:
Kategori Perguruan Tinggi Rp 5.000.000/kelompok untuk keperluan pembuatan prototype 
dan Expo Astra Green Energy Summit 2018.
• Juara I Astra Green Energy Student Innovation : Rp 30.000.000
• Juara II Astra Green Energy Student Innovation : Rp 20.000.000
• Juara III Astra Green Energy Student Innovation : Rp 10.000.000

Kategori SMK/SMA Rp 3.000.000/kelompok untuk keperluan pembuatan prototype dan 
Expo Astra Green Energy Summit 2018.
• Juara I Astra Green Energy Student Innovation : Rp 15.000.000
• Juara II Astra Green Energy Student Innovation : Rp 10.000.000
• Juara III Astra Green Energy Student Innovation : Rp 5.000.000

Timeline :

9 April - 30 Juni 2018

Pengumuman Hasil 
Seleksi Abstrak

7 Juli 2018

9 Juli - 16 Agustus 2018

- Peserta yang lolos : 30 Besar

- Astra Green Energy Conference
- Exhibition Student Innovation

Pengumuman Hasil 
Seleksi Makalah27 Agustus 2018

- Peserta yang lolos : 10 Besar
- Peserta diberi biaya pembuatan prototype

- Presentasi berupa prototype, poster/banner 
& power point

Tahap III - Presentasi Akhir
8 - 9 Oktober 2018

Awarding dan Expo10 Oktober 2018

Tahap II - Pengumpulan dan 
Seleksi Makalah

Tahap I - Pendaftaran dan 
Pengumpulan Abstrak

- Pendaftaran dilakukan di  
www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent

- Seleksi abstrak dilakukan oleh
tim internal AI & Polman 



1. Spesifikasi Teknis
 a) Bahasa : Indonesia
 b) Jens Font : Calibri, 12 pt
 c) Tipe file : .pdf
 d) Page Margin and alignments
  - Left    : 3 cm
  - Top, Bottom & Right : 2 cm
  - Paragraph Alignment : Justify
  - Line Spacing  : 1,15 line
  - Paper Size    : A4
  - Paper Orientation : Potrait

2. Spesifikasi Konten
 a) Judul abstrak ditulis dengan huruf capital, bold,  dan alignment centered.
 b) Abstrak maksimum terdiri dari 500 kata (tidak termasuk judul dan kata kunci).
 c) Sertakan dengan maksimal 5 kata kunci pada bagian akhir abstrak dengan huruf italic.
 d) Konten terdiri dari (minimal):
  - Latar Belakang
  - Tujuan dan target project
  - Gambaran umum project yang dikerjakan
  - Dampak dari project yang dikerjakan
  - Keunikan dari project yang dikerjakan
3. Kriteria Penilaian
 a) Latar Belakang
 b) Tantangan project
 c) Dampak project
 d) Keunikan inovasi project

lampiran - abstrak



JUDUL ABSTRAK DITULISKAN DISINI
NAMA KELOMPOK DITULISKAN DISINI

ABSTRAK
Mulai abstrak dari sini
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Kata kunci: Astra, Energi, Konservasi, Sistem, Universitas



1. Periode pendaftaran adalah 9 April - 30 Juni 2018

2. Peserta dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi form pendaftaran dan mengunggah  
    persyaratan yang dibutuhkan pada website
    www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.

3. Dokumen yang diperlukan saat pendaftaran:
    a. Form  Pendaftaran yang ada pada www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.
    b. Dokumen abstrak yang sudah diisi lengkap, boleh melampirkan dokumen pendukung dalam      
        bentuk infografis atau data pendukung lainnya.
   c. Lampiran surat pernyataan (terlampir) beserta Scan/Foto kartu mahasiswa atau surat  
       keterangan sejenis dari Perguruan Tinggi dalam 1 file PDF.

4. Seluruh dokumen yang diperlukan saat pendaftaran diunggah dalam bentuk PDF dengan 
     maksimal ukuran 5 MB pada www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.

5. Seluruh dokumen harus dikumpulkan sebelum 30 Juni 2018 pukul 18.00 WIB. Setiap dokumen  
    yang dikumpulkan melewati batas pengumpulan akan dikenakan pengurangan nilai.

6. Setiap pendaftar yang sudah melengkapi persyaratan pendaftaran akan mendapatkan email  
    notifikasi dari pantia maksimal 2 (dua) hari kerja.

7. Informasi terkait dengan Astra Green Energy Student Project dapat dilihat pada website  
    www.satu-indonesia.com/home/greenenergystudent.

 

Spesifikasi Teknis
 a) Bahasa : Indonesia
 b) Jens Font : Calibri, 12 pt
 c) Tipe file : .pdf
 d) Page Margin and alignments
  - left    : 3 cm
  - Top, Bottom & Right : 2 cm
  - Paragraph Alignment : Justify
  - Line Spacing  :1,15 line
  - Paper Size    : A4
  - Paper Orientation  : Potrait

2. Spesifikasi Konten
 Overview Konten Makalah sebagai berikut: 
 a) Cover Judul
 b) Lembar Pengesahan
 c) Pendahuluan
 d) Tinjauan Pustaka
 e) Metode Inovasi
 f) Pembahasan
  - Gambaran Umum Inovasi/Project
  - Dampak & Hasil Inovasi/Project
  - Analisis Ekonomi Inovasi/Project 
 g) Penutup
 h) Lampiran

*Petunjuk Teknis Penulisan Makalah akan dikirimkan kepada Peserta yang Lolos Tahap I

Lampiran - Makalah



 ‘ 

 

 
SURAT PERNYATAAN 

ASTRA GREEN ENERGY STUDENT INNOVATION 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat   : 

Kelas/Jurusan/Prodi* : 

 

Adalah benar-benar      SISWA    /    MAHASISWA * dari 

 

SMA/SMK/Perguruan Tinggi* : ____________________________________________ 

Sekaligus Ketua Tim Lomba Astra Green Energy Student Innova�on. 

Terlampir scan/fotokopi Kartu Siswa / Kartu Tanda Mahasiswa dari Tim kami. 

 

Demikian Lembar Pernyataan ini saya buat, sebagai syarat penda�aran Astra Green Energy 

Student Innova�on yang diselenggarakan PT Astra Interna�onal Tbk. 

 

 

(Kota ), (Tanggal Ditandatangani) 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah / Kepala Jurusan      Ketua Tim Lomba 

 

Ttd & Cap Stempel        Ttd 

 

(Nama Terang)        (Nama Terang) 

 


