KOMPETISI DESAIN APLIKASI SLIDE RAIL
1. Kompetisi Desain Aplikasi Slide Rail, merupakan kompetisi desain furnitur oleh PT. Sky Indonesia,
dalam rangka ulang tahun perusahaan yang ke-22 dan menuju 50.000.000 pcs produk terjual ke
seluruh dunia. SkyRail sebagai merek dagang PT. Sky Indonesia menyelenggarakan kompetisi
desain furnitur berupa produk furnitur yang menggunakan slide rail/ drawer slide/ rel laci milik
perusahaan kami (SkyRail). Diharapkan dari kompetisi ini dapat dihasilkan karya-karya desain
furnitur terbaru yang memenuhi selera pasar namun tetap memiliki manfaat utamanya.
2. Kompetisi ini akan berlangsung dengan kriteria pemenang yang dinilai dari aspek Ergonomi
(Comfortable, Healthy, Safety), Fungsi (Functional-Universal), Nilai inovasi (Innovation Value),
Ramah Lingkungan (Green Orientation), Estetika (Aesthetics), Orientasi Pasar (Marketable),
Kandungan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dan mengikuti tren desain terkini. Peserta kompetisi
adalah dari perwakilan Perusahaan dan Universitas.
3. Tim dewan juri adalah manajemen PT. Sky Indonesia.
4. Penyerahan desain akan ditutup akhir bulan September dan akan dilakukan seleksi pada awal bulan
Oktober.
5. Pada minggu ketiga Oktober akan ditetapkan 3 (tiga) pemenang utama. Kepada para pemenang akan
diberikan:
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Juara 1
・Hadiah uang tunai: Rp10.000.000
・Desain produk akan direalisasikan (dibeli oleh PT. Sky Indonesia sesuai dengan harga jual pada format
desain).
※1: Untuk dipamerkan di open house PT. Sky Indonesia dan pameran IFMAC Jakarta.
※2: Slide Rail akan kami berikan secara gratis.
Juara 2
・Hadiah uang tunai: Rp7.000.000
・Desain produk akan direalisasikan (dibeli oleh PT. Sky Indonesia sesuai dengan harga jual pada format
desain).
※1: Untuk dipamerkan di open house PT. Sky Indonesia dan pameran IFMAC Jakarta.
※2: Slide Rail akan kami berikan secara gratis.
Juara 3
・Hadiah uang tunai: Rp5.000.000
・Desain produk akan direalisasikan (dibeli oleh PT. Sky Indonesia sesuai dengan harga jual pada format
desain).
※1: Untuk dipamerkan di open house PT. Sky Indonesia dan pameran IFMAC Jakarta.
※2: Slide Rail akan kami berikan secara gratis.
Participation Award
•

Voucher belanja slide rail di SBI: Rp1.000.000 atau Rp500.000 atau Rp300.000

•

E- sertifikat

*setiap desain yang dikirim ke PT. Sky Indonesia, ketika digunakan akan dilakukan konfirmasi ke pemilik
desain serta hak cipta tetap menjadi milik peserta.
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JENIS FURNITUR
Desain funitur yang menggunakan slide rail PT. Sky Indonesia (SkyRail)

BAHAN BAKU
1.

Furnitur berbahan baku utama kayu dan turunannya (plywood, mdf kayu, particle board).

2.

Furnitur berbahan baku metal untuk furnitur indoor dan penunjang medis (material alumunium,
steel, stainless steel 304).

PERSYARATAN PESERTA
•

Warga Negara Indonesia/ Asing.

•

Peserta adalah tim teknis/ RnD/ desain dari perusahaan atau mahasiswa jurusan desain dan arsitek
perguruan tinggi di Indonesia.

•

Peserta adalah perwakilan Perusahaan atau Universitas.

KONDISI KARYA DESAIN
•

Karya desain harus terbaru dan orisinil (1 Perusahaan atau Universitas mengirimkan 1 desain).

•

Menawarkan ide baru yang inovatif dan belum pernah dipublikasikan.

•

Format kertas ukuran A3 berisi:

Konsep gambar desain dengan perspektif 3 dimensi, diperkenankan gambar tangan manual atau hasil
digital komputer. Konsep desain dengan mencantumkan nama produk, harga jual produk, waktu
pengerjaan jika direalisasikan (dihitung dari waktu pengumuman pemenang) dan narasi tentang desain
yang dibuat maksimum 300 karakter.
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PENGIRIMAN KARYA DESAIN
•

Mengirimkan formulir pendaftaran & Company Profile Perusahaan *wajib, sebagai salah
satu syarat pendaftaran sebelum mulai mengikuti kontes.

•

Company profile bisa dikirimkan ke email itarahmawati@sky.co.id untuk ditukar dengan voucher
belanja produk slide rail senilai minimal Rp300.000.

•

Format subjek email NO PENDAFTARAN_NAMA_NAMA PERUSAHAAN/ UNIVERSITAS

•

Format Judul File:

•

1. Nomor pendaftaran_nama perusahaan/universitas_pendaftaran (untuk form
pendaftaran)
2. Nomor pendaftaran_nama perusahaan/universitas_desain (untuk desain yang dikirim)
3. Nomor pendaftaran_nama perusahaan/universitas_profile (untuk company profile/
portofolio)
Karya desain digital komputer dikirimkan soft file melalui email dengan format PDF atau JPG
dengan besar file maksimal 15MB ke alamat itarahmawati@sky.co.id, jika file terlalu besar bisa
melakukan kompres file ke ekstensi .zip atau .rar dengan cc ke atasan langsung dan departemen
terkait (Manager Purchasing, Marketing, Produksi/ Teknisi, RnD), untuk mahasiswa cc mengetahui
Humas, Ka Prodi, dan Dosen Pembimbing.

•

Karya desain manual selain dikirimkan scan dengan format PDF atau JPG via email, fisik kertas
juga dikirimkan via pos/ kurir ke alamat PT. Sky Indonesia di Ngoro Industri Persada Blok U No.
1 Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia 61385 dengan Attn: Ita - Marketing, telepon/ WA 0853-31949003.

KRITERIA DESAIN
1. Ergonomi (nyaman, aman, sehat, dan efisien)
2. Fungsi (desain dapat direalisasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari (kantor, rumah,
dan tempat publik)
3. Inovasi (ada faktor penemuan baru)
4. Ramah lingkungan (orientasi material)
5. Nilai estetika (desain yang baik dan cantik)
6. Orientasi pasar (laku untuk dijual)
7. Kandungan kearifan lokal (nilai budaya Indonesia)
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8. Mengikuti tren desain terkini (nilai kekinian)
9. Budget pembuatan produk maksimal Rp10.000.000
10. Aplikasi slide rail minimal 3 set dari produk PT. Sky Indonesia
11. Pada desain menampilkan tulisan SkyRail X (nama Perusahaan/ Universitas/ Merk dagang)

PENJADWALAN
•

Sosialisasi kompetisi 13 - 17 Juli 2020

•

Pengumpulan formulir pendaftaran & company profile hingga 11 September 2020

•

Pengumpulan karya desain hingga 30 September 2020

•

Pengumumuan 15 Oktober 2020

•

Realisasi produk pemenang 16 Oktober - 30 November 2020

•

Penganugerahan pemenang di open house PT. Sky Indonesia 9 Desember 2020

*syarat dan ketentuan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
**keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
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