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KATA PENGANTAR 
 

 

Wahai Mahasiswa di seluruh Indonesia, 

Masa pandemik Covid-19 di wilayah Negara Republik Indonesia belumlah berakhir. Seluruh 

perguruan tinggi diharapkan masih tetap menjalankan kegiatan dari rumah melalui 

mekanisme Work from Home (WFH). Namun demikian aktivitas kemahasiswaan dan raihan 

prestasi diharapkan tetap dapat bergulir di tengah masa pandemik ini. 

Di dalam suatu kejadian, pastilah ada hikmah yang dapat diambil manfaatnya. Dengan 

adanya wabah Covid-19 ini, kita dituntut untuk dapat segera beradaptasi dengan keadaan 

yang akhirnya memunculkan aktivitas-aktivitas baru untuk dapat melaksanakan berbagai 

kegiatan yaitu melalui mekanisme daring sebelum akhirnya bersiap menghadapi pola 

kehidupan baru, The New Normal Life. 

Selaras dengan semangat berprestasi bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, yang dilandasi 

atas dasar turut berkontribusi dalam menciptakan ruang untuk meraih prestasi dan mimpi bagi 

seluruh mahasiswa di Indonesia, walaupun di masa pandemik Covid-19 yang juga belum 

berakhir, Universitas Negeri Jakarta melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

yang didukung oleh berbagai Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri 

Jakarta menyelenggarakan PESTA DARING UNJ 2020 (Pekan Sains, Teknologi dan 

Aktualisasi Mahasiswa yang dilaksanakan secara daring).  

PESTA DARING UNJ 2020 akan menggelar 13 (empat belas) jenis lomba yaitu: 

1. IoT Development Competition 

2. Music Collaboration Challenge 

3. Entrepreneur Challenge 

4. Podcast Competition 

5. Photo Competition  

6. Essay Competition 

7. Live Quiz 

8. Open Networking Competition 

9. Web Development Competition 

10. Hacking Games Simulation Competition 

11. Distance Learning Video Competition 

12. E-Sport Competition 

13. Dance Competition 
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Dalam rangka turut mendukung program pemerintah untuk ikut meringankan beban 

mahasiswa di masa pandemik ini, seluruh Pendaftaran peserta tidak dipungut biaya, atau 

GRATIS.  

Dalam rangkaian kegiatan lomba, pada beberapa jenis lomba juga memberikan pembekalan 

bagi peserta maupun calon peserta dalam bentuk workshop ataupun pelatihan dengan 

menghadirkan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. 

Workshop ataupun pelatihan ini diberikan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi-

kompetensi yang nantinya akan sangat berguna di dunia kerja. 

Kami mengharapkan dukungan dari para Pimpinan Perguruan Tinggi khususnya Forum 

Komunikasi Kemahasiswaan Nasional (Forkommawa) agar PESTA DARING UNJ 2020 ini 

dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia.  

Semoga PESTA DARING UNJ 2020 mampu menjadi fasilitator yang akan menghasilkan para 

talenta-talenta di bidangnya masing-masing. 

Salam Prestasi ! 

Jakarta, 3 Juni 2020 

Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJ  
 

 

 

Dr. Abdul Sukur, S.Pd., M.Si. 
NIP. 196911302000031001 
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I. IoT Development Competition 

 

A. Pengantar  

Lomba IoT Development Competition yang selanjutnya disebut sebagai IoT_DevCom 2020 

ini diadakan untuk menyalurkan inovasi-inovasi terbaik dari para mahasiswa di seluruh 

Indonesia dalam mengembangkan teknologi berbasis Internet of Things yang ada di 

Indonesia. Lomba ini diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk mengenalkan IoT dan 

produk-produk IoT ke masyarakat luas yang akan berguna di masa yang akan datang. 

IoT_DevCom 2020 ini diharap dapat menampung inovasi-inovasi terbaik karya putra-putri 

bangsa dalam merancang prototipe mereka masing-masing yang akan berguna bagi 

Indonesia di masa yang akan datang. 

B. Nama Kegiatan 

IoT_DevCom 2020 (IoT DEVELOPMENT COMPETITION 2020)  

C. Tema 

“Inovasi Internet of Things (IoT) dalam mendukung kemajuan Teknologi di era 

industry 4.0” 

Sebagai korelasi dengan tema, IoT_DevCom 2020 mengadakan perlombaan yang 

mengarah pada sasaran perkembangan teknologi, yaitu: Teknologi berbasis IoT dalam 

membantu aktivitas sehari-hari di era revolusi industry 4.0 

D. Waktu dan Pelaksanaan 

Kegiatan Tanggal Keterangan 

Pendaftaran  
3 Juni 2020 s/d 

23 Juni 2020 

Pendaftaran gelombang I: 

→ 3 Juni 2020 s/d 17 Juni 2020 

Pendaftaran Gelombang II: 

→ 18 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020 

Pengumpulan Karya Tulis 

Ilmiah dan Pengumpulan 

Video Presentasi 

3 Juni 2020 s/d 

23 Juni 2020 

Video diunggah ke Youtube dengan 

durasi 7-15 menit dan dikirimkan 

dalam bentuk link melalui google form 

Penilaian 
24 Juni 2020 s/d 

1 Juli 2020 
Penilaian dilakukan oleh Tim Juri 

Pengumuman 6 besar  2 Juli 2020 
Terdapat 6 tim yang akan lolos 

menjadi finalis 

Technical Meeting 4 Juli 2020 
Technical Meeting wajib dihadiri 

seluruh finalis 

Tanya Jawab Finalis 11 Juli 2020 
Tanya jawab akan dilakukan secara 

daring 

Seminar Pendidikan dan 

Penganugerahan 

Pemenang 

20 Juli 2020 

Seminar Pendidikan dan 

Penganugerahan Pemenang 

dilaksanakan secara daring 
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E. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif D3/D4/S1 perguruan tinggi sederajat 

(negeri/swasta) di Indonesia, dibuktikan dengan melampirkan scan Kartu Tanda 

Mahasiswa/KTM. 

2. Peserta bersifat kelompok atau tim yang terdiri dari minimal dua orang, maksimal tiga 

orang dengan satu orang sebagai ketua dalam satu perguruan tinggi yang sama 

(diperbolehkan berbeda jurusan/fakultas). 

3. Satu orang dapat bergabung dalam dua tim yang berbeda, tetapi hanya 

diperbolehkan menjadi ketua pada satu karya. 

4. Peserta membaca dan mengikuti setiap mekanisme perlombaan serta tata aturan 

penulisan. 

5. Seluruh karya tulis yang dikompetisikan menjadi milik panitia, sehingga panitia 

berhak mempublikasikan dengan tetap mencantumkan nama penulisnya. 

6. Setiap peserta diwajibkan membuat video presentasi sesuai dengan karya tulis yang 

terdaftar.  

7. Penilaian juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

F. Ketentuan Isi Tulisan  

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. Kreatif dan inovatif 

Judul bebas asalkan sesuai dengan tema yang ditentukan, berisi gagasan berupa 

inovasi baru atau pengembangan dari inovasi yang sudah ada sebelumnya yang 

kreatif sesuai tema dan memiliki landasan teori yang jelas dan realistis.  

2. Orisinalitas karya  

Keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah solusi yang inovatif dan belum pernah 

diikut sertakan dalam lomba manapun, serta belum pernah dipublikasikan. 

3. Logis dan Sistematis  

Isi tulisan digunakan dengan menggunakan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia), tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut. Pada 

dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis, 

kesimpulan dan saran. Isi tulisan berdasarkan hasil kepustakaan dan atau hasil 

pengamatan dan/atau interview, atau hasil penelitian.  

4. Kritis  

Karya bersifat kritis dengan isu aktual yang didukung oleh argumentasi ilmiah. 

 

G. Ketentuan Pendaftaran  

1. Melakukan pendaftaran secara online melalui google form dengan alamat  

http://bit.ly/IoTDevDaringUNJ2020  

2. Karya Tulis Ilmiah dan Video presentasi dikirimkan melalui google form dengan 

alamat https://bit.ly/UploadBerkasIoTDevDaringUNJ2020  

 

 

http://bit.ly/IoTDevDaringUNJ2020
https://bit.ly/UploadBerkasIoTDevDaringUNJ2020
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H. Ketentuan Karya Tulis Ilmiah 

Karya tulis ilmiah yang dikirimkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:   

1. Karya Tulis Ilmiah harus bersifat original, tidak meniru karya orang lain (plagiat), dan 

belum pernah dipublikasikan atau diikut sertakan dalam kompetisi apapun. 

2. Karya tulis ilmiah disampaikan dalam bentuk yang sistematis, runtut, dan didukung 

oleh data atau informasi yang terpercaya. 

3. Karya tulis ilmiah harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

4. Tema tidak diperbolehkan digunakan sebagai judul karya. 

5. Karya tulis ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku dan ilmiah. 

6. Karya tulis ilmiah yang tidak sesuai format dan ketentuan dinyatakan gugur. 

I. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

a) Halaman Judul/Cover (contoh terlampir) 

• Judul diketik dengan huruf besar (kapital) 

• Logo perguruan tinggi 

• Nama, NIM dan angkatan penulis ditulis dengan jelas 

• Perguruan Tinggi dan tahun penulisan ditulis dengan jelas 

• Menggunakan judul, logo, dan lain lain yang menggunakan rata tengah 

b) Lembar Pengesahan (contoh terlampir) 

• Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua kelompok, nomor 

induk mahasiswa, jurusan/fakultas, asal perguruan tinggi, alamat, 

no.telp/HP, email, jumlah anggota, serta nama, NIP, dan no.telp/HP, email 

Dosen Pembimbing 

• Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Dosen 

Pembimbing 

c) Lembar Pernyataan (contoh terlampir) 

Lembar pernyataan bahwa karya yang dibuat asli dan tidak pernah di ikut 

sertakan dalam lomba manapun, ditanda tangani oleh dosen pembimbing dan 

ketua dengan materai. 

d) Kata Pengantar 

e) Daftar Isi 

f) Daftar Gambar/Tabel/Daftar Lampiran (jika diperlukan) 

g) Abstrak (terdiri dari 200-250 kata, dibagian bawah abstrak disertakan 3-5 kata 

kunci/keywords dan ditulis dengan spasi 1,0) 

 

2. Bagian Inti 

BAB I. Pendahuluan 

• Latar belakang penulisan 

• Perumusan masalah 

• Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

• Landasan teori dan konsep-konsep relevan sesuai masalah yang 

diangkat 

• Terdapat kerangka berpikir dan penelitian yang relevan 
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• Uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji 

• Tidak diizinkan mengambil dari blog pribadi 

BAB III. Metode Penulisan (Non Research) / Metode Penelitian (Research) 

• Metode penulisan menyajikan langkah-langkah/prosedur pengumpulan 

data atau informasi. 

• Metode penelitian berisi bagaimana observasi dilakukan termasuk 

waktu, lama dan tempat dilakukan observasi, bahan dan alat yang 

digunakan. 

• Metode memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan 

analisis yang dilakukan. 

BAB IV. Pembahasan (Non Research)/Hasil dan Pembahasan (Research) 

• Non Research: Uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang 

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau 

informasi serta tinjauan Pustaka. 

• Research: Hasil berisi informasi/data/hasil pengujian data dari 

observasi atau penelitian yang dilakukan. Pembahasan berisi tentang 

uraian, interpretasi data dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan 

dari observasi atau penelitian yang dilakukan. 

BAB V. Penutup 

• Simpulan, harus konsisten dengan analisis permasalahan dan 

menjawab tujuan. 

• Saran, disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi kebijakan. 

 

3. Lampiran 

• Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka menggunakan Harvard Style atau APA (American 

Psychological Association). 

• Biodata Penulis 

Dengan format: Nama, TTL, Alamat, Prodi/Fakultas, Riwayat Pendidikan, Motto, 

Prestasi). 

• Lain - lain (jika diperlukan). 

J. Persyaratan Penulisan  

1. Naskah ditulis dengan ketentuan 20-30 halaman. 

2. Jumlah halaman tidak termasuk cover dan lampiran. Jumlah halaman yang tidak 

sesuai dengan ketentuan akan mempengaruhi penilaian.  

3. Karya tulis ilmiah merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah atau 

tidak sedang diikut sertakan dalam lomba sejenis, belum pernah  

4. dipublikasikan, belum pernah menjadi juara event lainnya. 

5. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan Ejaan sesuai 

dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUEBI). 

6. Petunjuk teknis penulisan dan pengetikan sebagai berikut: 

a. Penulisan Huruf 

Naskah diketik pada kertas ukuran A4 dengan 1,5 antar spasi dan menggunakan 

jenis ukuran huruf “Times New Roman 12”. 
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b. Tata Letak 

Batas pengetikan: Samping kiri 4 cm, Samping kanan 3 cm, Batas atas 3 cm dan 

batas bawah 3 cm. 

c. Jarak pengetikan, Bab, Sub-Bab dan perinciannya  

1) Bab dan Judul Bab diketik rata tengah menggunakan huruf kapital  

dan dicetak tebal. 

2) Judul Sub-bab ditulis dengan huruf kapital. 

3) Judul anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata 

ditulis dengan huruf kapital. 

d. Pengetikan Kalimat 

Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok 

kedalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

e. Penomoran Halaman  

1) Nomor pada bagian awal mulai dari lembar pengesahan hingga  

ringkasan digunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) Nomor 

halaman ditulis pada bagian tengah bawah. 

2) Bagian inti karya tulis ilmiah mulai dari pendahuluan sampai dengan bagian 

penutupan memakai Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Nomor halaman ditulis 

pada bagian kanan atas. 

K. Ketentuan Video Presentasi 

Video yang dikirimkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1. Video dibuat dengan durasi waktu 7-15 menit. 

2. Video dibuat dengan mencantumkan logo UNJ dan asal Universitas peserta. 

3. Video yang dibuat tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. 

4. Penggunaan latar lagu harus disesuaikan dengan ketentuan hak cipta di YouTube. 

5. Video di upload ke YouTube dengan mencantumkan tagar #IoT_DevCom diawal 

judul dan peserta diwajibkan mengisi google form yang telah disediakan panitia 

setelah mengupload video untuk kemudahan penjurian. 

6. Video yang dikirimkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dianggap gugur. 

 

L. Kriteria Penilaian  

1. Penilaian terdiri atas dua aspek: 

a. Naskah Karya Tulis Ilmiah 

b. Video Presentasi Karya Tulis Ilmiah 

2. Penilaian dilakukan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh panitia IoT_DevCom 2020 

dan keputusan tidak dapat diganggu gugat. 

3. Tim juri akan menetapkan pemenang berdasarkan hasil akumulasi penilaian pada 

point pertama. Persentase akumulasi adalah sebagai berikut: 

c. 60% skor bobot naskah karya tulis ilmiah 

d. 40% skor bobot presentasi karya tulis ilmiah 
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M. Penghargaan 

Terdapat 6 tim yang akan lolos menjadi finalis Lomba IoT_DevCom 2020 dan mendapat 

sertifikat. Pemenang akan ditentukan dengan ketentuan juara: 

1. Juara 1 : e-Sertifikat + Uang Pembinaan sebesar Rp. 4.000.000 

2. Juara 2 : e-Sertifikat + Uang Pembinaan sebesar Rp. 3.000.000 

3. Juara 3 : e-Sertifikat + Uang Pembinaan sebesar Rp. 2.000.000 

4. Harapan 1 : e-Sertifikat + Uang Pembinaan sebesar Rp. 750.000 

5. Harapan 2 : e-Sertifikat + Uang Pembinaan sebesar Rp. 500.000 

6. Harapan 3 : e-Sertifikat + Uang Pembinaan sebesar Rp. 250.000 

 

N. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

 

Harits Nurdzati  (+62 877-8010-5257) 

Rey Miko  (+62 838-1960-4017) 
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Lampiran: Format Halaman Judul 

 

JUDUL KARYA TULIS 

Karya Ini Disusun untuk Mengikuti 

LOMBA IoT (Internet of Things) DEVELOPMENT COMPETITION 

IoT_DevCom 

2020 

 

 

 

 

 

OLEH: 
 

NAMA (NIM-Angkatan) 
 

NAMA (NIM-Angkatan) 
 

NAMA (NIM-Angkatan) 
 

 
 
 
 

NAMA PERGURUAN TINGGI 
 

KOTA 
 

TAHUN PENULISAN 

LOGO 

PERGURUAN 

TINGGI 
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Lampiran: Format Lembar Pengesahan 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

1. Judul      : .............................................................. 

2. Ketua 

a. Nama Lengkap    : ............................................................... 

b. NIM      : ............................................................... 

c. Jurusan     : ............................................................... 

d. Universitas/Institut/Politeknik  : ............................................................... 

e. Alamat Rumah    : ............................................................... 

f. No. HP     : ............................................................... 

g. Email      : ............................................................... 

3. Anggota     : 1)............................................................ 

    2)............................................................ 

4. Dosen Pembimbing 

a. Nama Lengkap    : ............................................................... 

b. NIP      : ............................................................... 

c. No. Tel/HP     : ............................................................... 

d. Email      : ............................................................... 

 

Kota, Tanggal-Bulan-2020 

 Menyetujui, 

 Dosen Pembimbing      Ketua 

 

 

(.................................)     (................................) 

        NIP.       NIM. 
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Lampiran: Format Surat Pernyataan Orisinalitas 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 

LOMBA IoT (Internet of Things) DEVELOPMENT COMPETITION 

IoT_DevCom 

2020 

Nama Ketua   : .......................................................................... 

Nama Anggota  : 1)........................................................................ 

      2)........................................................................ 

Judul Karya Tulis  : .......................................................................... 

 Dengan ini kami menyatakan bahwa Karya Tulis dengan judul … adalah asli karya 

kami dan belum pernah diikutkan pada perlombaan manapun serta belum pernah 

dipublikasikan di luar dari kegiatan “IoT_DevCom 2020”. Bilamana dikemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka kami bersedia didiskualifikasi dari 

kompetisi ini. 

 Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. 

        

        Kota, Tanggal-Bulan-2020 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing     Ketua 

 

 

 

(.................................)    (................................) 

        NIP.       NIM. 

Materai  

6000 
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Lampiran: Format Abstrak 

 

Judul Abstrak 

Nama Ketua, Nama Anggota I, Nama Anggota II 

Nama Perguruan Tinggi 

ABSTRAK 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Kata Kunci : ……………, …………………, ………………., ……………. 
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II. Music Collaboration Challenge 
 

 

A. Pedoman Teknis 

a. Ketentuan Peserta 

1) Peserta adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi 

/Universitas/Institute 

2) Lomba Music Collaboration ini merupakan lomba individu maupun kelompok 

dengan maksimal anggota 10 orang setiap kelompoknya. 

3) Anggota kelompok diperbolehkan untuk berbeda perguruan 

tinggi/Universitas/Intitute 

4) Kuota perserta terbatas 

5) Pendaftaran ditutup apabila jumlah peserta telah terpenuhi 

b. Ketentuan Lagu 

1) Lagu Wajib (Weird Genius - Lathi (ft. Sara Fajira) 

2) Lagu Bebas  

c. Teknis Pelaksanaan Lomba 

Submit/upload Video 

1) Audio dan Video yang upload untuk mengikuti lomba merupakan aransemen 

baru yang di buat oleh para peserta lomba 

2) Apabila audio dan video yang di upload diketahui sudah pernah di upload atau 

di buat sebelumnnya maka peserta akan didiskualifikasi 

3) Konsep pengambilan video dilakukan sebebas dan sekreatif mungkin dengan 

memerhatikan beberapa hal seperti, tidak ada unsur sara, tidak menghina 

symbol negara, dll.  

4) Video di upload ke kanal Youtube masing-masing peserta dengan menggunakan 

hastag yang telah di tentukan panitia 

5) Video akan di nilai oleh para juri menggunakan sistem poin 

B. Pendaftaraan 

1. Peserta tidak dikenakan biaya pendafataran atau gratis 

2. Peserta mendaftarkan diri secara daring/online ke link sebagai berikut: 

http://bit.ly/MusicColabDaringUNJ2020  

3. Peserta yang telah mendaftarkan diri/timnya wajib masuk kedalam grup Whatsapp 

para peserta yang telah disediakan panitia  

4. Link untuk bergabung kedalam grup Whatsapp peserta tersedia pada link 

pendaftaraan 

http://bit.ly/MusicColabDaringUNJ2020
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C. Proses Upload 

1. Peserta membuat karya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh 

penyelenggara 

2. Hasil karya kemudian di upload pada kanal youtube masing-masing peserta 

dengan ketentuan upload di youtube pribadi / Unlisted 

3. Setelah video di upload di youtube, laman url youtube tersebut di masukan pada 

saat mengisi formulir online yang disediakan oleh panitia.  

D. Tanggal – Timeline 

No Agenda Tanggal 

1 Sosialisasi Lomba 2-14 Juni 2020 

2 Pendaftaran Lomba 2-30 Juni 2020 

2 Workshop 23 Juni 2020 

3 Upload Video 2-30 Juni 2020 

4 Penilaian Video Peserta 30 Juni - 5 Juli 2020 

5 Pengumuman Juara 20 Juli 2020 

 

E. Workshop 

1. Peserta lomba wajib mengikuti workshop yang akan dilaksankan secara daring 

dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting 

2. Workshop juga terbuka untuk umum baik itu mahasiswa maupun masyarakat 

umum 

F. Sistem Rubrik Penilaian 

No 
Nama 

Peserta/Tim 

Kriteria/Unsur Penilaian 

Harmonisasi 

(0-100) 

Aransemen 

(0-100) 

Teknik 

(0-100) 

Balancing 

Audio 

(0-100) 

 

Total 

1       

2       

3       

4       

5       

 

G. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Awal   HP.WA   0896-6036-5606 
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III. Entrepreneur Challenge 
 

 

A. Pedoman Teknis 

a. Ketentuan Peserta 

1) Peserta tim merupakan mahasiswa aktif (sarjana & diploma) di perguruan tinggi 

negeri atau swasta yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa  

2) Seluruh anggota tim wajib mem-follow akun instagram @unjentrepreneur & 

@kemahasiswaanunj  

3) Peserta mengirimkan Pitch Deck & Video presentasi maksimal 3 menit yang 

diupload ke channel youtube perwakilan tim menggunakan format judul yang 

telah ditentukan 

4) Peserta tim maksimal terdiri dari 3 orang  

5) Setiap peserta hanya boleh mengikuti kompetisi pada satu tim  

6) Peserta diperbolehkan kolaborasi dari perguruan tinggi yang berbeda 

7) Satu perguruan tinggi tidak dibatasi jumlah tim yang berpartisipasi 

8) Peserta tim diwajibkan mengirimkan scan surat orisinalitas ide yang 

menyertakan tanda tangan oleh perwakilan tim di atas materai 

9) Setiap tim peserta disahkan dengan mengupload scan KTM masing-masing 

anggota 

10) Setiap tim peserta diwajibkan hadir pada sesi Online Workshop 

11) Setiap perwakilan tim peserta diwajibkan hadir pada fase LIVE Pitching (online) 

b. Ketentuan Kompetisi 

1) Tim peserta mengikuti perlombaan dengan melalui 5 fase 

• Fase Submission: Peserta mengirimkan file Pitch Deck & Video 

presentasi berdurasi maksimal 3 menit 

• Workshop: Pemaparan wawasan bisnis yang diisi oleh CEO sebuah 

perusahaan 

• Fase Penjurian Ide 

• Fase LIVE Pitching & Final Case: Seluruh tim peserta akan hadir pada 

fase Live Pitching & Final Case, dan akan diumumkan 10 tim peserta yang 

terpilih dan mempresentasikan ide bisnisnya (di hari yang sama) secara 

live yang disaksikan oleh para juri; Di setiap sesi presentasi akan ada sesi 

pertanyaan studi kasus bersama juri. 

• Fase Penjurian Presentasi: Sebagai penjurian final, dilakukan saat fase 

LIVE Pitching & Final Case 

2) Kategori juara terdiri dari juara 1, 2 dan 3 

3) Pengumuman juara akan diumumkan pada tanggal 20 Juli 2020 di sosial 

media UNJ Entrepreneur Club 

4) Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat 
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B. Pendaftaraan 

1) Pendaftaraan lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2) Peserta mendaftarkan diri secara daring/online ke link sebagai berikut:  

bit.ly/EntrepreneurDaringUNJ2020 

3) Peserta yang telah mendaftarkan diri/timnya wajib masuk kedalam grup Whatsapp 

para peserta yang telah disediakan panitia  

4) Link untuk bergabung kedalam grup Whatsapp peserta tersedia pada link 

pendaftaraan 

C. Tanggal – Timeline 

No Agenda Tanggal 

1 Pendaftaran 7-26 Juni 

2 Workshop 27 Juni 

3 Penjurian Ide 27 – 3 Juli 

4 Live Pitching & Final Case 4 Juli 

5 Penjurian Presentasi (final) 4 – 10 Juli 

6 Pengumuman Juara 20 Juli 

 

D. Workshop 

Sesi Online Business Mentorship Bersama Seorang CEO 

 

E. System Rubrik Penilaian 

NO NAMA PESERTA/TIM 

KRITERIA/UNSUR PENILAIAN 

PITCH DECK: 4 

SUB 

PENILAIAN* 

VIDEO LIKES FINAL CASE 

1     

2     

3     

4     

5     

*Sub-Penilaian:  

• Kemampuan Ide Dalam Memecahkan Masalah 

• Originalitas ide 

• Kreativitas dan inovasi 

• Kelayakan implementasi di lapangan 

F. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Kharisma HP.WA 085714491672
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IV. Podcast Competition 
 

 

A. Pedoman Teknis 

a. Ketentuan Peserta 

1) Peserta adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi 

/Universitas/Institute 

2) Lomba Podcast Competition ini merupakan lomba individu maupun kelompok 

dengan maksimal anggota 3 orang setiap kelompoknya. 

3) Anggota kelompok diperbolehkan untuk berbeda perguruan 

tinggi/Universitas/Intitute 

b. Ketentuan Lomba Podcast 

1) Ketentuan Bentuk Podcast 

• Interview 

• Narasi 

• Audio Drama 

2) Ketentuan Durasi Podcast 

Berdurasi hanya 5-7 menit 

c. Teknis Pelaksanaan Lomba 

Submit/upload podcast 

1) Karya yang di upload untuk mengikuti lomba merupakan podcast yang di buat 

oleh para peserta lomba 

2) Konsep pengambilan audio dilakukan sebebas dan sekreatif mungkin dengan 

memerhatikan beberapa hal seperti, tidak ada unsur sara, tidak menghina 

symbol negara, dll.  

3) Karya dikirimkan ke gmail lombapodcasterafm@gmail.com dengan ketentuan 

format MP3 dan subjek email : Nomor Peserta_Nama_Hasil Karya 

4) Panitia mengupload karya ke kanal spotify ERAFM-UNJ 

5) Karya akan di nilai oleh para juri menggunakan sistem poin 

B. Pendaftaraan 

1) Peserta tidak dikenakan biaya pendafataran atau gratis 

2) Peserta mendaftarkan diri secara daring atau online ke link sebagai berikut: 

https://bit.ly/podcastDaringUNJ2020 

3) Peserta yang telah mendaftarkan diri atau timnya wajib masuk kedalam grup 

Whatsapp para peserta yang telah disediakan panitia untuk mengetahui 

informasi tertentu 

4) Link untuk bergabung kedalam grup Whatsapp peserta akan diberikan oleh 

contact person saat peserta sudah mendaftarkan diri 

mailto:lombapodcasterafm@gmail.com
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C. Proses Upload 

1) Peserta membuat karya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara 

2) Hasil karya kemudian dikirimkan ke gmail lombapodcasterafm@gmail.com dengan 

ketentuan format MP3 dan subjek email : Nomor Peserta_Nama_Hasil Karya 

3) Setelah karya dikirimkan, panitia akan mengupload karya tersebut ke kanal spotify 

ERAFM-UNJ 

D. Tanggal – Timeline 

No Agenda Tanggal 

1 Sosialisasi Lomba & Pendaftaraan 12 Juni – 3 Juli 2020 

2 Workshop 4 Juli 2020 

3 Kirim Karya 6-12 Julii 2020 

4 Upload Podcast  13-14 Juli 2020 

5 Penjurian 15-19 Juli 2020 

6 Pengumuman 20 Juli 2020 

 

E. Sharing Session 

1. Peserta lomba wajib mengikuti sharing session yang akan dilaksanakan secara 

daring dengan menggunakan aplikasi Instagram 

2. Sharing Session juga terbuka untuk umum baik itu mahasiswa maupun masyarakat 

umum 

F. Sistem Rubrik Penilaian 

No 
Nama 

Peserta/Tim 

Kriteria/Unsur Penilaian 

Kesesuaian 

Tema 

Konsep & 

Kreativitas 
Alur Cerita 

Makna 

Cerita 

1      

2      

3      

4      

5      

 

G. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Dinda  HP/WA (0857-8203-6736) 

 

 

mailto:lombapodcasterafm@gmail.com
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V. Photo Competition 
  

  

A. Pedoman Teknis 

a. Ketentuan Peserta 

1) Peserta merupakan Mahasiswa Aktif (D3/S1) di salah satu perguruan tinggi di 

Indonesia 

2) Photo Competition ini merupakan lomba antar individu 

b. Ketentuan Content Photo 

1) Foto merupakan hasil karya sendiri 

2) Hasil foto boleh dari praktek atau boleh di luar hari praktek workshop 

3) Kesesuaian dan keselarasan dengan tema “Virtual Photoshoot at Home” 

4) Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 foto yang sudah di colase (1 colase 

terdiri dari 6 foto) 

5) Foto tidak mengandung unsur SARA, Pornografi, Hoax dan hal merugikan 

lainnya 

6) Foto tidak diperbolehkan mengandung unsur non-fotografi, seperti tanda tangan, 

frame, watermark, dll 

7) Olah digital yang diperbolehkan hanya sebatas perbaikan kualitas foto 

(Sharpening, Cropping, Color Balance, Contrast & Brightness, Saturasi Warna 

serta diperbolehkan menggunakan preset warna) dalam ekstensi JPG. 

8) Teknik fotografi yang digunakan bebas, foto dapat berupa landscape, portrait 

atau hitam putih 

c. Teknis Pelaksanaan Lomba 

1) Peserta wajib mengisi link pendaftaraan 

2) Peserta tidak boleh mengunci atau mem-private akun media social Instagram 

selama peserta mengikuti perlombaan 

3) Foto yang di ikut sertakan pada lomba harus di upload pada akun Instagram 

pribadi masing-masing peserta dengan cara follow akun @Kemahasiswaanunj 

dan @Kmpfunj204 lalu upload dengan menyertakan hastag sebagai berikut: 

#PestaDaringUNJ2020 #Kmpfunj204 #VirtualPhotoCompetition 

#Photocompetitionkmpf2020 serta tag akun resmi Instagram panitia 

penyelenggara @Kemahasiswaanunj dan @Kmpfunj204 

4) Foto paling lambat di upload pada tanggal 27 Juni 

5) Foto akan dinilai oleh juri yang telah di tentukan oleh panitia 

6) panitia akan mengumumkan pemenang melalui akun Instagram panitia pada 

tanggal 6 Juli 
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B. Pendaftaraan 

1) Pendaftaraan lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2) Peserta mendaftarkan diri secara daring/online ke link sebagai berikut: 

https://bit.ly/PhotoDaringUNJ2020 

3) Peserta yang telah mendaftarkan diri/timnya wajib masuk kedalam grup Whatsapp 

para peserta yang telah disediakan panitia. 

4) Link untuk bergabung kedalam grup Whatsapp peserta tersedia pada link 

pendaftaraan. 

5) Peserta lomba dibagi menjadi 2 kategori :  

a) Pemenang Mahasiswa  

Hasil Karya yang dilombakan dikirim melalui email bangapkmpf@gmail.com 

dengan ketentuan : 

•  Subjek e-mail: PhotoDaringUNJ2020 _NAMA_JUDUL KARYA  

•  Bagi Peserta Mahasiswa dibuktikan dengan hasil scan  KTM (Kartu Tanda 

Mahasiswa) 

b) Foto Terfavorit  

Foto 10 besar akan di upload di Instagram @Kmpfunj204 dan bertanding 

dengan likes terbanyak. Pengumuman pemenang akan di hubungi oleh pihak 

KMPF UNJ dan melalui instagram @KMPFUNJ204. 

 

C. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Rhanita HP/WA (0878-8769-0477) 

Adhi  HP/WA (0838-0777-1425) 

 

 

 

mailto:bangapkmpf@gmail.com
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VI. Essay Competition 
 

 

A. Ketentuan Umum 

a. Lomba Esai Nasional salah satu rangkaian acara PESTA DARING UNJ 2020 yang 

diselenggarakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJ 

berkerjasama dengan Kelompok Peneliti Muda (KPM) UNJ 

b. Peserta lomba esai yaitu Mahasiswa aktif S1 atau D3 dari seluruh Perguruan Tinggi 

di Indonesia dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).  

c. Lomba bersifat tim dengan beranggotakan 2-3 orang dengan satu orang sebagai 

ketua tim dalam satu perguruan tinggi yang sama (diperbolehkan berbeda jurusan 

dan angkatan) 

d. Satu orang dapat bergabung dalam dua tim yang berbeda, tetapi hanya 

diperbolehkan menjadi ketua tim pada satu karya. 

e. Seluruh karya tulis yang dikompetisikan menjadi milik panitia, sehingga panitia berhak 

mempublikasikan dengan tetap mencantumkan nama penulisnya. 

f. Peserta wajib membagikan pamflet lomba ke 5 grup WhatssApp 

g. Peserta wajib mengupload Twibbon Lomba Esai Nasional Pesta Daring UNJ dan 

dapat diakses di bit.ly/TwibbonEsaiDaringUNJ2020, dan di Upload di Media Sosial 

Instagram setiap Peserta dengan Caption: 

….. 

….. 

….. 

….. 

#PestaDaringUNJ2020 

#KPMUNJ2020 

h. Peserta yang telah mendaftarkan diri/timnya wajib masuk kedalam grup Whatsapp 

para peserta yang telah disediakan panitia. 

i. Link untuk bergabung kedalam grup Whatsapp peserta tersedia pada link 

pendaftaraan. 

j. Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai wewenang memberikan penilaian yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

k. Penilaian adalah hasil pengamatan dewan juri tehadap Esai peserta lomba yang 

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

B. Tema 

“Mewujudkan generasi muda yang inovatif, kreatif, dan produktif dalam 

menghadapi tantangan pandemi COVID 19” 

C. Pendaftaran 

a. Pendaftaran lomba dapat dilakukan melalui link berikut ini: 

https://bit.ly/essayDaringUNJ2020 

b. Peserta tidak dipungut biaya apapun (Gratis) 

c. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh 

persyaratan perlombaan 
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D. Ketentuan Lomba 

a. Sub Tema:  

1) Pendidikan  

2) Ekonomi 

3) Sosial 

4) Sains 

5) Teknologi 

6) Kesehatan 

b. Naskah esai merupakan karya orisinil peserta, belum pernah diikutsertakan dalam 

kompetisi sejenis, dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun. 

c. Karya yang dikirimkan kepada panitia terdiri dari satu lembar judul dan naskah esai 

serta melampirkan lembar orisinalitas, biodata peserta, dan Kartu Tanda Mahasiswa. 

d. Karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau hal-hal yang 

bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

e. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu naskah esai. 

E. Ketentuan Penulisan 

a. Lembar Judul 

1) Lembar judul terdiri atas satu halaman. 

2) Lembar judul terdiri atas judul esai, logo perguruan tinggi, nama peserta beserta 

dengan NIM, nama perguruan tinggi, kota dan tahun penulisan 

3) Menggunakan huruf kapital dengan font Times New Roman, 12pt, margin 4333, 

ukuran kertas A4 judul esai dicetak tebal (bold) dan spasi 1.5. 

b. Naskah Esai 

1) Esai terdiri dari 3-5 halaman tidak termasuk halaman judul, daftar pustaka dan 

lampiranMenggunakan font Times New Roman, 12pt, margin 4333, ukuran 

kertas A4, dan spasi 1.5 

2) Format file dalam bentuk .pdf dengan format judul 

“essayDaringUNJ_Kategori_Nama Lengkap_Judul_Asal Perguruan Tinggi” 

Contoh: essayDaringUNJ_Mahasiswa_Hidayat_Peran Zakat Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Indonesia Saat Pandemik_UNJ 

Batas akhir pengiriman karya: 21 Juni 2020 pukul 23.59 WIB. 

c. Daftar Pustaka dan Lampiran 

1) Sitasi menggunakna body note dengan daftar pustaka menggunakan style APA 

7th Edition 

2) Lembar originalitas terdiri atas nama judul dan nama penulis serta dibubuhkan 

tanda tangan di atas materai. 

3) Biodata terdiri dari nama, alamat , asal perguruan tinggi, e-mail dan no.telepon. 

4) Kartu Tanda Mahasiswa/ Kartu Pelajar di scan dengan jelas, tidak burem dan tidak 

gelap. 

5) Daftar pustaka dan lampiran menggunakan font Times New Roman, 12pt,  margin 

4333, ukuran kertas A4, dan spasi 1.5. 
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F. Ketentuan Penilaian 

a. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang ditetapkan oleh panitia 

b. Karya yang diterima adalah yang diterima sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan 

c. Pemenang lomba esai merupakan peserta yang memiliki nilai tertinggi dari semua 

aspek penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia. 

d. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

G. Timeline 

No Agenda Tanggal 

1 Pendaftaran dan Pengumpulan Karya 8 - 21 Juni 2020 

2 Pengumuman Finalis 10 besar   6 Juli 2020 

3 Technical Meeting Presentasi 5 besar Finalis 10 Juli 2020 

4 Presentasi 5 besar Finalis   19 Juli 2020 

5 Pengumuman 20 Juli 2020 

 

H. Hadiah 

a. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat 

b. Terdapat 10 tim yang akan lolos menjadi finalis dan berhak mengikuti tahap 

presentasi dan mendapat e-Sertifikat finalis. Hadiah pemenang diberikan dengan 

hadiah sebagai berikut  

• Juara 1  : Rp 3.000.000 & e-Sertifikat  

• Juara 2  : Rp 2.500.000 & e-Sertifikat  

• Juara 3  : Rp 2.000.000 & e-Sertifikat 

• Juara Harapan 1  : Rp 700.000 & e-Sertifikat 

• Juara Harapan 2  : Rp 600.000 & e-Sertifikat 

• Best Presentation  : Rp 400.000 & e-Sertifikat 

• Best Paper  : Rp 400.000 & e-Sertifikat 

I. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Afifa  HP.WA (0858-1178-3136) 

Farizt  HP.WA (0852-7336-9892) 



22 

VII. Live Quiz 
Rev.01 

 

A. Pedoman Teknis 

a. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif D3/S1 yang terdaftar pada perguruan 

tinggi sederajat (negeri/swasta) di Indonesia dibuktikan dengan melampirkan 

scan/foto Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk, dan Foto (ukuran 

maksimal 3 mb) 

2. Lomba bersifat individual 

3. Kuota peserta terbatas 

b. Ketentuan Lomba /Teknis Lomba 

1. Tema: Mahasiswa Cerdas di Masa Pandemi dalam Menghadapi Bonus 

Demografi 

2. Buku pedoman lomba dapat diunduh pada tautan 

https://bit.ly/PedomanNationalLiveQuizCompetition2020  

3. Sesi tanya  jawab  mengenai  perlombaan  dilakukan  dalam technical meeting 

di grup peserta pada waktu yang ditentukan 

4. Peserta akan mengikuti lomba melalui web daring pada waktu yang ditentukan 

5. Platform web daring akan diberitahu H-2 sebelum lomba dilaksanakan 

6. Peserta wajib  mengikuti sharing session yang diadakan panitia 

7. Lomba terbagi menjadi tahap Semi Final dan Final 

8. Peserta akan diseleksi untuk lanjut ke babak selanjutnya: 

a. 20% peserta dengan skor tertinggi yang akan lanjut ke babak semi final 

b. Pada babak semi final, akan dipilih 20 peserta dengan skor tertinggi untuk 

masuk ke babak final 

c. Babak final menentukan juara 

9. Tingkat kesulitan soal akan meningkat pada setiap babaknya 

10. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi 

11. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat 

B. Pendaftaraan 

1. Pendaftaraan lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2. Peserta mendaftarkan diri secara daring/online melalui tautan sebagai berikut 

https://bit.ly/LiveQuizDaringUNJ2020  

3. Peserta yang sudah mendaftar mohon konfirmasi ke narahubung 081511061746 

(Lala) melalui WhatsApp dengan format:  

NationalLiveQuizDaring_Nama_Asal Universitas_Asal Kota 

4.  Peserta wajib mengunggah foto pada instagram story dengan Twibbon yang akan 

diberikan di grup peserta dan mention akun @pikratenna_unj @kemahasiswanunj dan 

menyertakan hashtag #PestaDaringUNJ2020 

https://bit.ly/PedomanNationalLiveQuizCompetition2020
https://bit.ly/LiveQuizDaringUNJ2020
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5. Peserta wajib mengikuti sosial media instagram dan twitter @pikratenna_unj dan 

@kemahasiswaanunj 

C. Tanggal – Timeline 

Kegiatan Tanggal Keterangan 

Pendaftaran dan 

Konfirmasi Peserta 

2 Juni - 11 Juni 2020 Peserta melakukan pendaftaran melalui 

tautan google form kemudian konfirmasi ke 

narahubung tertera dengan format yang telah 

ditentukan. 

Sesi Tanya Jawab 

(Technical Meeting 

Online) 

13 Juni 2020 Peserta bebas bertanya perihal lomba atau 

sesuatu yang belum dipahami dalam buku 

panduan dan akan dimoderatori oleh panitia acara. 

Sharing Session 

untuk peserta dan 

umum 

20 Juni 2020 Sharing session untuk peserta lomba dan umum 

dengan tema “Mahasiswa Cerdas di Masa 

Pandemi dalam Menghadapi Bonus Demografi” via 

Zoom Meeting. 

Seleksi Peserta 28 Juni 2020 Lomba menggunakan web daring yang akan 

diberitahu h-2 sebelum pelaksanaan. 20% peserta 

dengan skor tertinggi yang akan lanjut ke babak 

semi final. 

Seleksi Semi 

Finalis 

5 Juli 2020 Akan dipilih 20 peserta dengan skor tertinggi untuk 

masuk ke babak final. 

Seleksi Final 12 Juli 2020 Penentuan juara berdasarkan skor tertinggi. 

Pengumuman 

Juara 

20 Juli 2020 Pengumuman juara di media sosial Universitas 

Negeri Jakarta dan PIK R Atenna UNJ. 

D. Sharing Session 

1. Peserta lomba wajib mengikuti sharing session yang akan dilaksankan secara daring 

dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting 

2. Sharing session juga terbuka untuk umum baik itu mahasiswa maupun masyarakat 

umum 

3. Sharing session diadakan tanggal 20 Juni 2020 dengan tema “Mahasiswa Cerdas di 

Masa Pandemi dalam Menghadapi Bonus Demografi” 

4. Seluruh peserta sharing session akan mendapatkan e-sertifikat 

E. Sistem Rubrik Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan nilai terbesar dan waktu tercepat pada web daring 

dengan grading, peserta bisa langsung mengetahui skor yang didapat. 

F. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Lala  HP.WA (0815-1106-1746) 
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VIII. Open Networking Competition 
 

 

A. Pengantar 

Open Network Competition merupakan cabang lomba Informatic Super Cup (ISC) yang 

bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengkonfigurasi dan 

melakukan troubleshooting jaringan melalui aplikasi simulasi jaringan Cisco Packet 

Tracer. 

B. Alur Peserta 

No Waktu Kegiatan Keterangan 

1. 2 Juni – 5 Juli Melakukan Pendaftaran Via Link Pendaftaran 

2. 6 – 7 Juli Tahap Awal Lomba Babak Penyisihan 

3. 11 Juli Pengumuman Lolos Final - 

4. 13 Juli Technical Meeting Final - 

5. 14 Juli Final Jaringan Presentasi 

6. 20 Juli Pengumuman Juara - 

 

C. Syarat Dan Ketentuan 

1. Peserta adalah mahasiswa aktif S-1 atau D-3 dari semua perguruan tinggi di seluruh 

Indonesia. 

2. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif dari perguruan tinggi yang terdaftar di PD 

DIKTI dan dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif 

yang diunggah saat proses pendaftaran. 

3. Jika tidak memiliki KTM maka dapat menggunakan tanda pengenal yang lain seperti: 

Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru, Kartu Perpustakaan, atau kartu tanda pengenal 

mahasiswa lainnya. 

4. Peserta lomba merupakan perseorangan / individu. 

5. Setiap perguruan tinggi boleh mengirimkan peserta maksimal sebanyak 2 peserta. 

6. Peserta wajib mengikuti prosedur pendaftaran pada form yang telah ditentukan dan 

melengkapi data pendaftaran dengan benar. Peserta yang tidak memenuhi 

persyaratan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan akan dinyatakan gugur.  

7. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah dibuat oleh panitia. 

D. Pendaftaran 

1. Peserta mendaftar lomba tanpa dikenakan biaya. 

2. Peserta wajib memenuhi kelengkapan administrasi perlombaan: 

a) Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap. 

b) Melampirkan pas foto ukuran 3x4 pada form pendaftaran dengan ketentuan: 

- Sopan, 

- Background bebas, 
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- Foto jelas tampak muka dari depan. 

c) Melampirkan scan KTM pada formulir pendaftaran, jika tidak memiliki boleh 

menggunakan salah satu tanda pengenal mahasiswa dibawah ini: 

- KRS Terbaru, 

- Kartu Perpustakaan, 

- Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa lainnya. 

3. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib bergabung ke grup chat 

(Whatsapp) yang telah dibuat panitia melalui tautan yang tercantum pada bagian 

akhir formulir pendaftaran. 

E. Teknis Pelaksanaan 

1) Peraturan dan Sanksi 

a. Peserta diberikan waktu pengerjaan sesuai dengan yang telah diberikan oleh 

panitia. 

b. Peserta yang telat mengumpulkan dari waktu yang telah ditentukan dianggap 

gugur oleh panitia. 

c. Peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran tetapi tidak mengerjakan soal 

yang telah diberikan, akan dianggap mengundurkan diri dan otomatis gugur 

pada perlombaan. 

d. Apabila ditemukan tindakan kecurangan atau pelanggaran, panitia berhak untuk 

mendiskualifikasi peserta ataupun mencabut gelar juara. 

e. Peserta bersedia dan wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dan ketentuan 

perlombaan. 

f. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat tanpa alasan yang mendasar. 

 

2) Petunjuk Pelaksanaan 

a. Babak Penyisihan 

a) Peserta akan diberikan soal studi kasus jaringan menggunakan Cisco 

Packet Tracer. 

- Cisco Packet Tracer yang digunakan adalah Cisco Packet Tracer versi 

7.3.0 

- Peserta wajib mempunyai akun cisco untuk memudahkan dalam proses 

pengerjaan soal 

b) Peserta mengerjakan soal dan membuat laporan pengerjaannya diberikan 

waktu paling lambat 24 jam setelah soal diberikan. 

c) Peserta mengirimkan file laporan pengerjaan dalam bentuk microsoft word 

dengan format .docx atau .doc kepada panitia melalui google classroom 

yang disediakan oleh panitia dengan memperhatikan ketentuan pembuatan 

laporan yang terdapat pada google classroom. 

d) Lima orang dengan nilai teratas yang memenuhi kriteria penilaian akan 

masuk ke babak final. 

 

b. Babak Final 

a) Peserta yang berhasil lolos ke babak final, harus mempresentasikan laporan 

pengerjaan yang telah dibuat saat babak penyisihan menggunakan video 

conference google meet menggunakan link yang telah diberi oleh panitia 

saat technical meeting. 
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b) Peserta akan melakukan presentasi dan pengerjaan secara langsung (Live 

Configuration) yang akan diawasi oleh juri. 

c) Juara dipilih dari tiga orang dengan nilai teratas yang memenuhi kriteria 

penilaian. 

 

c. Materi Soal  

Materi yang akan diujikan saat perlombaan adalah: 

a) CCNA Routing & Switching. 

b) CCNA Voice. 

c) CCNA Security. 

F. Kriteria Penilaian 

1. Penyisihan 

Babak ini memiliki penilaian sebesar 70% dari total penilaian, dengan rincian: 

- 50% untuk ketepatan dalam pengerjaan konfigurasi Cisco Packet Tracer. 

- 20% untuk kesesuaian dalam pembuatan Laporan pengerjaan soal. 

2. Final  

Babak ini memiliki penilaian sebesar 30% dari total penilaian keseluruhan. 

G. Technical Meeting Final 

1. Setiap peserta lomba jaringan yang telah dinyatakan lolos ke babak final diharuskan 

untuk mengikuti Technical Meeting yang akan dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2020 

Waktu : 20.00 WIB 

Tempat : via Google Meet 

2. Masing-masing peserta akan diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan 

hasil pekerjaannya. 

3. Peserta diharapkan mempersiapkan diri dan sinyal internet dengan baik sebelum 

melakukan presentasi di babak final. 

4. Sinyal dan jaringan internet menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. 

5. Peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting dianggap menyetujui hasil Technical 

Meeting. 

 

H. Pemenang Dan Hadiah 

• Juara 1 : Uang Tunai Rp 3.000.000 dan Sertifikat 

• Juara 2 : Uang Tunai Rp 2.000.000 dan Sertifikat 

• Juara 3 : Uang Tunai Rp 1.000.000 dan Sertifikat 

 

I. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

 

Naufal Wilanjana HP.WA (0857-7732-2702)  
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IX. Web Development Competition 
   

 

A. Deskripsi  

Produk aplikasi berbasis web yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan 

di Indonesia. 

B. Tema:  

Pendidikan 

C. Alur Peserta 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

a) Ketentuan Peserta 

1. Merupakan mahasiswa S1 atau D3 sederajat dari semua Perguruan Tinggi di 

seluruh Indonesia. 

2. Setiap Perguruan Tinggi boleh mengirimkan peserta maksimal sebanyak 2 tim. 

3. Terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif dari perguruan tinggi yang terdaftar di PD 

DIKTI dan dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih 

aktif yang diunggah saat proses pendaftaran. 

4. Jika tidak memiliki KTM maka dapat menggunakan tanda pengenal yang lain 

seperti: Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru, Kartu Perpustakaan, atau kartu 

tanda pengenal mahasiswa lainnya. 

5. Peserta mengikuti prosedur pendaftaran pada form yang telah ditentukan dan 

melengkapi data pendaftaran dengan benar. Peserta yang tidak memenuhi 

persyaratan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan akan dinyatakan 

gugur. 

6. Peserta membentuk tim yang terdiri dari 3 orang dengan anggota berasal dari 

Perguruan Tinggi yang sama. 

7. Peserta hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu tim. 

8. Peserta wajib mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditentukan oleh 

panitia. 

No Waktu Kegiatan Keterangan 

1 2 Juni - 30 Juni 2020 Pendaaftaran Peserta  

2 1-3 Juli 2020 Pengumpulan Proposal  

4 8 Juli 2020 Pengumuman lolos final Finalis 5 team   

5 9 Juli – 15 Juli 2020 Pengerjaan aplikasi  

6 17 Juli 2020 Technical Meeting final  

7 18 Juli 2020 Final Via Video Conference 

8 20 Juli 2020 Pengumuman Pemenang  
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b) Ketentuan Konten/Karya Lomba 

1. Karya yang dilombakan pada kompetisi ini harus merupakan karya baru, orisinil 

peserta, dan tidak sedang disertakan dalam lomba serupa dengan 

melampirkan Surat Pernyataan Orisinalitas Karya (di-scan) dan diunggah saat 

pengumpulan karya. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya diunduh Google 

Classroom yang disediakan. 

2. Karya yang dibuat harus sesuai dengan tema yang ditentukan. 

3. Hak dari karya pada kompetisi Website Developmet akan tetap menjadi hak 

dari peserta masing-masing. 

4. Panitia berhak untuk mempublikasikan karya peserta yang diikutsertakan pada 

kompetisi dan dapat menjadikan karya peserta sebagai media promosi dan 

publikasi. 

5. Panitia berhak untuk mendiskualifikasi ataupun mencabut gelar juara jika 

ditemukan kecurangan atau pelanggaran terhadap karya yang dilombakan. 

6. Aplikasi tidak menyinggung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar 

Golongan) dan/atau mengandung unsur pornografi.  

7. Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan closed-source library/plugin 

/konten apapun menjadi tanggung jawab peserta. 

8. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

E. Pendaftaran 

a) Peserta mendaftar lomba tanpa dikenakan biaya. 

b) Peserta wajib memenuhi kelengkapan administrasi perlombaan: 

1. Mengisi formulir pendaftaran pada link (belum) 

2. Melampirkan pas foto ukuran 3x4 pada form pendaftaran dengan ketentuan: 

- Sopan, 

- Background bebas, 

- Foto jelas tampak muka dari depan. 

3. Melampirkan scan KTM pada formulir pendaftaran, jika tidak memiliki boleh 

menggunakan salah satu Tanda Pengenal Mahasiswa dibawah ini: 

- KRS Terbaru, 

- Kartu Perpustakaan, 

- Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa lainnya. 

c) Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib bergabung ke grup chat 

(Whatsapp) yang telah dibuat panitia melalui tautan yang tercantum pada bagian 

akhir formulir pendaftaran. 

F. Teknis Pelaksanaan 

a) Peraturan & Sanksi 

1. Peserta diberikan waktu pengerjaan sesuai dengan yang telah diberikan oleh 

panitia. 

2. Peserta yang telat mengumpulkan dari waktu yang telah ditentukan dianggap 

gugur oleh panitia. 

3. Peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran tetapi tidak memberikan 

proposal pada tahap pertama dan hasil web pada tahap kedua, akan dianggap 

mengundurkan diri dan otomatis gugur pada perlombaan. 
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4. Apabila ditemukan tindakan kecurangan atau pelanggaran, panitia berhak untuk 

mendiskualifikasi peserta ataupun mencabut gelar juara. 

5. Peserta bersedia dan wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dan ketentuan 

perlombaan. 

6. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat tanpa alasan yang mendasar. 

 

b) Petunjuk Pelaksanaan 

1. Penyisihan 

a. Setiap Tim terdiri dari 3 orang akan membuat suatu proposal tentang ide 

pembuatan suatu Web application sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan 

b. Dengan Format Proposal Sebagai Berikut 

i. Proposal wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan 

EYD. 

ii. Proposal yang diajukan merupakan ide orisinil dan tidak menjiplak 

aplikasi yang sudah ada. 

iii. Aplikasi yang dibuat dalam proposal harus bisa direalisasikan menjadi 

sebuah aplikasi berbasis web yang kreatif dan inovatif. 

iv. Aplikasi yang dibuat dalam proposal harus mengacu pada tema yang 

diberikan 

v. Proposal diharapkan menjelaskan kelebihan dan keunikan aplikasi 

berbasis web dan kelebihan aplikasinya jika dibandingkan dengan 

aplikasi lain yang serupa. 

vi. Proposal dibuat pada kertas ukuran A4 dengan format huruf Times 

New Roman, ukuran 12 pt, dan jarak baris 1,15. 

vii. Margin kanan, atas, dan bawah 3 cm dan margin kiri 4 cm. 

viii. Proposal minimal harus memuat informasi sebagai berikut: 

a) Judul/Nama Aplikasi dan Logo Instansi 

b) Latar Belakang 

c) Tujuan, Manfaat dan Solusi yang ditawarkan 

d) Batasan Aplikasi 

e) Nama, Fitur Aplikasi, Keunggulan Aplikasi 

f) Purwarupa (mockup) aplikasi 

g) Menjelaskan teknologi berbasis web apa saja yang digunakan 

h) Kesimpulan (berisi harapan aplikasi ini dapat bermanfaat) 

ix. Proposal ditulis dalam format .pdf dan maksimal 15 halaman. Peserta 

dapat menambahkan poin-poin pendukung lain pada proposal. 

c. Proposal akan dinilai oleh juri dan 5 proposal terbaik akan dipilih untuk 

maju ke sesi pengembangan aplikasi dan mempresentasikannya di final. 

2. Final 

a. Ketentuan Pembuatan Web: 

i. Teknik pembuatan web bebas 

ii. Desain web disesuaikan dengan tema yang diberikan. 

iii. Diperbolehkan menggunakan framework. 

iv. Membuat halaman web yang konsisten dan berfungsi pada berbagai 

perangkat dan perbedaan resolusi layar. 

v. Dilarang menggunakan template yang sudah ada. 
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vi. Dilarang menggunakan lorem ipsum untuk mengisi konten pada web. 

vii. Membuat website yang orisinil (asli) dan kreatif. 

viii. Membuat aplikasi web yang user friendly 

ix. Website yang diikutsertakan belum pernah dilombakan sebelumnya. 

x. Isi tidak boleh mengandung pornografi ataupun SARA. 

xi. Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan closed-source 

library/plugin / konten apapun menjadi tanggungjawab peserta. 

b. Juri akan melakukan penilaian secara online dengan video conference dan 

masing – masing Tim Mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi 

dari proposal yang telah dibuat dengan maksimal waktu 20 menit/tim. 

(sudah termasuk Tanya jawab) 

 

c) Penilaian 

1. Penilaian Proposal 30% 

a. Ide dan analisis 30% 

b. kebermanfaatan 25% 

c. problem solving 25% 

d. Kesesuain dengan format proposal 20% 

2. Penilaian Web 40% 

a. Kesesuaian dengan ide pada proposal 25% 

b. Fitur dan inovasi web. 18% 

c. Fungsi dan Fitur dalam penggunaan web 17%. 

d. User Interface 20% 

e. User Experience.20% 

3. Penilaian Presentasi pada Final 30%  

a. Presentasi 40% 

b. Tanya Jawab 60% 

G. Technical Meeting 

1. Setiap peserta lomba Webdev yang telah dinyatakan lolos ke babak final diharuskan 

untuk mengikuti Technical Meeting yang akan dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal : Jumat, 17 Juli 2020 

Waktu : 20.00 WIB 

Tempat : via Google Meet 

2. Peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting dianggap menyetujui hasil Technical 

Meeting. 

H. Hadiah 

Juara 1 : Uang Tunai Rp 4.000.000 dan sertifikat 

Juara 2 : Uang Tunai Rp 3.500.000 dan sertifikat 

Juara 3 : Uang Tunai Rp 3.000.000 dan sertifikat 

 

1. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Yoga Rizky Putra HP.WA (0878-7054-8126) 

Adiyatma HP.WA (0857-8004-3229) 
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X. Hacking Game Simulation Competition 
Versi.01 

 

A. Ketentuan Khusus Peserta 

1. Lomba ini GRATIS, tidak dipungut biaya 

2. Lomba ini merupakan lomba individu/perorangan 

3. Peserta merupakan mahasiswa S1 atau Diploma dari seluruh Perguruan Tinggi di 

Indonesia 

4. Terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif di salah satu perguruan tinggi yaitu terdaftar di 

PD DIKTI dan dibuktikan dengan scan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih 

aktif yang diunggah pada saat proses pendaftaran  

5. Peserta mengikuti prosedur pendaftaran pada form online yang telah ditentukan dan 

melengkapi data pendaftaran dengan benar  

6. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sampai waktu yang 

ditentukan akan dinyatakan gugur  

B. Timeline kegiatan: 

No Waktu Kegiatan Keterangan 

1 7 Juni - 8 Juli 2020 Pembukaan registrasi bit.ly/HackingGamesSimulationDaringUNJ2020 

2 11 Juli 2020 Technical Meeting Zoom Meeting 

3 12 Juli 2020 Pelaksanaan Lomba Zoom Meeting 

4 20 Juli 2020 Pengumuman Juara 
Zoom Meeting dan  

Youtube: Kemahasiswaan UNJ Channel 

 

C. Ketentuan Teknis: 

Tools yang digunakan: HackThegame 1.21 (diunduh gratis dari 

https://chaozz.nl/hackthegame/) 

D. Ketentuan Pendaftaran 

1. Peserta mengunduh Formulir Pendaftaran Cetak, dan template desain Twibbon 

Hacking Games Competition melalui tautan yang ada di Form Pendaftaran Online 

yaitu melalui Google Form berikut: 

http://bit.ly/HackingGamesSimulationDaringUNJ2020  

2. Peserta wajib mengisi seluruh data yang dibutuhkan pada Form Pendaftaran Online 

3. Peserta wajib mengunggah kembali Formulir Pendaftaran Cetak setelah diisi dan 

ditandatangani, serta diketahui Ketua Program Studi masing-masing. 

4. Peserta wajib mengunggah pas foto ukuran 3x4 (warna background bebas, foto 

sopan dan muka tampak jelas dari depan), format file JPG/JPEG/PNG 

5. Peserta wajib mengunggah scan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih aktif. 

format file JPG/JPEG/PNG 

6. Setelah mendaftar, peserta diharapkan bergabung ke WAG (grup Whatsapp) melalui 

tautan yang disediakan di akhir form pendaftaran online  

https://chaozz.nl/hackthegame/
http://bit.ly/HackingGamesSimulationDaringUNJ2020
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7. Peserta wajib memposting Twibbon Hacking Games Competition di akun 

Instagram masing-masing dengan menyertakan caption yang telah ditentukan 

sebagai berikut: 

 

Hi Everyone!       

I’m (Nama Lengkapmu), from (Nama Universitas)  

I'm ready for HACKING GAMES SIMULATION COMPETITION 

UNJ 2020 at PESTA DARING UNJ 2020 

(@kemahasiswaanunj) 

. 

.  

     REGISTRATION FREE (7 Juni – 8 Juli 2020) 

http://bit.ly/HackingGamesSimulationDaringUNJ2020 

Let's join us and see you there guys! 

. 

. 

#PestaDaringUNJ2020  

#HackingGamesCompetitionUNJ2020 

 

8. Segala informasi dan update informasi teknis akan disampaikan melalui WAG. 

E. Teknis Pelaksanaan Lomba 

Tools yang digunakan: HackThegame 1.21  

a) Tahap Ujicoba Tools HackThegame 1.21 

1. Setiap peserta diperkenankan mempelajari tools HackThegame 1.21 ini di 

rumah berdasarkan case default yang disediakan oleh aplikasi, saat Lomba, 

panitia akan memberikan kasus yang berbeda. 

2. Petunjuk penggunaan HackThegame 1.21: 

a. Setiap peserta menjalankan aplikasi dari laptop/Komputer masing-masing 

dan memilih missionpack serta memasukkan Hacker ID (berupa nama 

peserta) → [enter] 

b. Peserta akan dihadapkan pada jendela ke komputer virtual dan menunggu 

email misi pada menu inbox 

   
        2.a. Hacker ID                                                 2.b. Menu Misi 

c. Permainan dapat langsung dimulai mengikuti misi default yang terdapat 

diinbox  
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d. peserta hacking wajib mengeksekusi perintah dengan cepat karena terdapat 

waktu yang tidak ditampilkan yang mengakibatkan hacker tertangkap (Time 

Busted), dan mengulang dari Langkah pertama. Peserta wajib 

menghapus jejak (Telnetlogs) yang telah tercatat pada folder log berupa ip 

address yang digunakan sebelum “hangup” kalau tidak misi dinyatakan 

GAGAL dan mengulang misi dari Langkah pertama di stage yang sama. 

e. Proses 2.a. sampai dengan 2.d. juga akan dilakukan pada saat pelaksanaan 

lomba. 

F. Pelaksanaan Lomba 

a) Tahap persiapan: 

1. Pastikan peserta sudah mengistal aplikasi HackThegame 1.21 di komputer 

masing-masing. 

2. Peserta harus joint di zoom meeting melalui Ponsel paling lambat 15 menit 

sebelum lomba dimulai. (Meeting ID dan Password akan diinfokan saat Technical 

Meeting) 

3. Pastikan kamera yang digunakan pada zoom meeting mengarah ke layar monitor 

komputer yang akan digunakan untuk mengikuti lomba, dan juga cukup mampu 

melihat wajah peserta untuk keperluan verifikasi peserta. (pastikan posisi ponsel 

steady, gunakan tripot dan sebagainya untuk menjaga kestabilan ponsel) 

4. Pastikan aplikasi WA sudah aktif juga dalam komputer sebelum pelaksanaan 

lomba, untuk keperluan pengiriman screenshoot hasil pekerjaan) 

5. Pastikan koneksi internet cukup stabil dalam lomba ini, sehingga dari awal hingga 

ahir tidak terjadi gangguan koneksi pada aplikasi zoom meeting ataupun WA. 

6. Pelaksanaan lomba akan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 3 orang asisten 

wasit. 

7. Wasit bertugas memimpin jalannya lomba, sedangkan asisten wasit bertugas 

memantau pelaksanaan lomba dan berhak mendiskualifikasi peserta jika dinilai 

melakukan kecurangan maupun pelanggaran. 

8. Hasil lomba akan dinilai oleh Juri 

9. Keputusan wasit maupun Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

tanpa alasan mendasar. 

 

b) Babak Penyisihan: 

1. Peserta lolos jika berhasil menyelesaikan misi Pertama (menyelesaikan misi 

secara lengkap, berhasil menghapus log dan Hangup) dalam waktu pengerjaan 

10 Menit, Maksimal Time Busted 1 Kali   

2. Segera melakukan capture layar kemudian mengirimkan bukti gambar 

menyelesaikan misi melalui WAG. (Diberikan waktu 30 detik untuk 

mengirimkan file tersebut dari waktu pengerjaan. Pengiriman bukti capture 

diatas 30 detik dianggap GUGUR) 

 

c) Babak Semi Final 

1. Dari Babak Penyisihan maka dipilih Peserta yang berhasil meyelesaikan Misi 

Pertama sesuai syarat yang ditentukan 

2. Selanjutnya akan diberikan 5 Misi Hacking dikerjakan tanpa batas waktu 

pengerjaan, bagi Peserta yang mampu menyelesaikan seluruh misi dengan 
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toleransi Time Busted maksimal 4 kali Maka dinyatakan Lolos ke babak Final 

(Jobs done: 5/ Times Busted: 4) 

3. Selesai mengerjakan seluruh misi langsung kirim screen capture melalui WAG. 

 

d) Babak Final 

1. Pada Babak Final Peserta yang memenuhi syarat akan dihadapkan pada 11 Misi 

Hacking dikerjakan tanpa batas waktu pengerjaan, Peserta yang tercepat 

menyelesaikan seluruh Misi dengan jumlah time busted paling sedikit dinyatakan 

sebagai Pemenang Perlombaan. 

2. Selesai mengerjakan seluruh misi langsung kirim screen capture melalui WAG. 

 
Gb. Screen Capture penyelesaian Misi 

G. Technical Meeting 

1. Technical Meeting bersifat wajib bagi seluruh calon peserta. 

2. Setiap peserta lomba Hacking Game Simulation yang telah mengisi form pendaftaran 

akan diinformasikan dan diingatkan perihal Technical Meeting melalui email ataupun 

WAG sehari sebelum pelaksanaan Technical Meeting. 

3. Technical Meeting akan dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal  : Sabtu, 11 Juli 2020 

Waktu  : 09.00 WIB 

Tempat  : Zoom Meeting (Meeting ID dan Password akan diinfokan kemudian) 

4. Peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting dianggap Mengundurkan Diri dari 

pelaksanaan lomba Hacking Game Simulation. 

H. Hadiah 

Juara 1 : Uang Tunai Rp 1.500.000 dan e-sertifikat 

Juara 2 : Uang Tunai Rp 1.250.000 dan e-sertifikat 

Juara 3 : Uang Tunai Rp 1.000.000 dan e-sertifikat 

Juara Harapan 1 : Uang Tunai Rp 250.000 dan e-sertifikat 

Juara Harapan 2 : Uang Tunai Rp 250.000 dan e-sertifikat 

I. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

Tamia Budiarti  HP.WA. 0896-1567-3563 

Rio Ramadhan HP.WA. 0822-6089-7037 
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XI. Distance Learning Video Competition 
 

 

A. Pedoman Teknis 

a. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan khalayak umum. 

2. Peserta memiliki kartu identitas diri (Kartu Pelajar/KTP/SIM). 

3. Peserta diharuskan mengisi link form pendaftaran yang tertera di Pedoman 

Kompetisi Video Pembelajaran.  

4. Peserta terdiri dari 3 orang dalam satu tim. 

5. Peserta diharuskan mengikuti sosial media SIGMA TV UNJ yang terdiri dari: 

• Instagram :  @sigmatvunj 

• Twitter :  @SIGMATVUNJ 

• Youtube :  Sigma TV UNJ 

• Facebook :  Sigma TV UNJ 

• Line :  @fvn1896k 

6. Peserta diharuskan mengikuti sosial media Kemahasiswaan UNJ yang terdiri 

dari: 

• Instagram :  @Kemahasiswaanunj 

• Youtube :  Kemahasiswaan UNJ Channel 

7. Batas waktu pengunggahan video yaitu pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 23:59 

WIB. 

b. Ketentuan Content 

1. Video bertemakan “Pembelajaran Inovatif Melalui Media Sosial”. 

2. Video yang dibuat bersifat orisinil dan belum pernah dipublikasikan dalam media 

apapun. 

3. Video yang dibuat merupakan program pembelajaran kreatif yang dikembangkan 

oleh kelompok. 

4. Video yang dapat dikirimkan merupakan produksi tahun 2018, 2019, dan 2020 

dengan memberikan tahun pembuatan pada akhir video. 

5. Video yang dikirimkan tidak melanggar HAKI, tidak mengandung unsur SARA, 

unsur politik, dan pornografi. 

6. Durasi video maksimal 1-2 menit dan menyertakan logo SIGMA TV UNJ pada 

akhir video.  

B. Pendaftaraan 

1. Pendaftaraan lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2. Peserta mendaftarkan diri secara daring/online ke link sebagai berikut:  

https://bit.ly/CretentionVideoDaringUNJ2020  

3. Peserta yang telah mendaftarkan diri/timnya wajib masuk ke dalam grup Whatsapp 

para peserta yang telah disediakan panitia. 

C. Proses Upload 

1. Peserta mengunggah video ke akun Instagram (IGTV) masing – masing dengan 

format judul: (Judul Video) – CRETENTION – Pesta Daring UNJ 2020 

https://bit.ly/CretentionVideoDaringUNJ2020
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2. Video yang diikutsertakan pada lomba harus di upload pada akun Instagram (IGTV) 

pribadi masing-masing peserta dengan cara follow akun @sigmatvunj 

@Kemahasiswaanunj lalu upload dengan menyertakan hastag sebagai berikut: 

#SIGMATVUNJ #CRETENTION2020 #PestaDaringUNJ2020 #VideoPembelajaran 

serta tag akun resmi Instagram panitia penyelenggara @sigmatvunj 

@Kemahasiswaanunj 

3. Setelah peserta meng-upload di akun IGTV, karya juga di upload pada Google 

Drive yang telah disediakan panitia.  

4. Format judul karya yang di upload ke Google Drive: (Judul Video) – CRETENTION 

– Pesta Daring UNJ 2020. 

D. Tanggal – Timeline 

No Agenda Tanggal 

1 Pendaftaran Lomba 2-15 Juni 2020 

2 Pengumpulan Karya 16 Juni-3 Juli 2020 

2 Workshop 19 Juni 2020 

3 Penilaian Video Peserta 4-19 Juli 2020 

4 Pengumuman 10 Besar 8 Juli 2020 

5 Pengumuman 5 Besar 15 Juli 2020 

4 Pengumuman Juara 20 Juli 2020 

 

E. Workshop 

a. Tema workshop :  Tips n Trick memanfaatkan sosial media sebagai media 

   pembelajaran 

b. Dilaksanakan pada: 

Hari   :  Jumat 

Tanggal  :  19 Juni 2020 

Via   :  Zoom 

F. System Rubrik Penilaian 

NO 
NAMA 

PESERTA/TIM 

KRITERIA/UNSUR PENILAIAN 

KESESUAIAN 

TEMA 

IDE DAN 

PESAN 

KUALITAS 

SINEMATOGRAFI 

1     

2     

3     

4     

5     

• penilaian video favorit dilihat berdasarkan jumlah viewers di IGTV 

 

J. Narahubung 

Adjeng Shafa HP.WA (0813-1482-5789) 

Syifa Ramadhani  HP.WA (0813-1001-2832) 
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XII. E-Sport Competition 
 

 

A. Pedoman Teknis 

a) Ketentuan Peserta  

1. Peserta merupakan Mahasiswa/i aktif 

2. Peserta memiliki kartu tanda mahasiswa (KTM)/kartu perpustakaan 

3. Peserta diharuskan mengisi link gform pendaftaran yang tertera di pedoman     

Esport Competition 

4. Peserta terdiri dari 5 orang dalam 1 tim & 1 orang sebagai cadangan (opsional) 

5. Peserta diharuskan mengikuti sosial media Esport UNJ & Esport MLBB UNJ 

yang terdiri dari: 

• Instagram  

@esport.unj & @esportmlbb_unj 

• Youtube  

ESPORT UNJ  

• Facebook 

Esport MLBB UNJ 

6. Peserta diharuskan mengikuti sosial media Kemahasiswaan UNJ yang terdiri 

dari: 

• Instagram  

@Kemahasiswaanunj 

• Youtube 

Kemahasiswaan UNJ Channel 

7. Batas waktu pendaftaran yaitu pada tanggal 30 Juni 2020 

 

b) Ketentuan Kompetisi 

1. Peserta wajib mengisi gform yang tersedia secara lengkap 

2. Nickname, Id & id server yang didaftarkan harus sesuai & sama, pada saat 

pertandingan 

B. Pendaftaran 

1. Pendaftaran lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2. Peserta mendaftarkan diri secara daring/online ke link sebagai berikut: 

https://bit.ly/EsportDaringUNJ2020 

3. Peserta yang telah mendaftarkan diri/timnya wajib masuk kedalam grup discord     

para peserta yang telah disediakan panitia 

https://bit.ly/EsportDaringUNJ2020


38 

C. Tanggal – Timeline 

No Agenda Tanggal 

1 Sosialisasi lomba 10-16 Juni 2020 

2 Pendaftaran lomba 16-30 Juni 2020 

3 Technical Meeting 1 Juli 2020 

4 Pertandingan 64-16 besar 2 Juli 2020 

5 Pertandingan 8 besar (grup) 3 Juli 2020 

6 Pertandingan Semifinal 4 Juli 2020 

7 Pertandingan bronze match & Final 5 Juli 2020 

 

D. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

 

Suci   HP.WA   0823-8699-2620 

Herdi  HP.WA   0812-8935-0156 
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XIII. Dance Competition 
 

 

A. Pedoman Teknis 

a) Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan Mahasiswa Aktif (D3/S1) di salah satu perguruan tinggi di 

Indonesia 

2. Lomba Dance Challenge ini merupakan lomba antar individu 

b) Ketentuan Tema Tarian 

Lomba Dance Challenge ini merupakan lomba tarian modern dengan tema: ‘Jarak’. 

Sebagaimana keadaan kita saat ini yang memaksa untuk menjaga jarak; jauh dari 

rumah, teman, dan pujaan hati. Ekspresikan emosi atau kondisi yang anda alami 

atau lihat selama masa #stayathome ini dan tuangkan emosi tersebut kedalam 

sebuah karya tari 

c) Teknis Pelaksanaan Lomba  

1. Peserta membuat video tarian dengan tema yang telah di tentukan oleh 

penyelenggara 

2. Kostum yang digunakan bebas namun tetap memperhatikan norma-norma 

kesopanan dan estetika 

3. Video berdurasi maksimal 3 menit 

4. Musik iringan yang digunakan untuk lomba disarankan hasil remix atau yang 

tidak melanggar hak cipta untuk meminimalisir pemblokiran unggahan 

5. Video di upload ke laman instagram masing-masing peserta  

6. Video yang telah di upload dan di daftarkan akan dinilai oleh para juri 

7. Penentuan juara akan dilakukan setelah proses penilaian oleh para juri dan 

keputusan juri tidak dapat di ganggu gugat 

B. Pendaftaraan 

1. Pendaftaraan lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2. Peserta mendaftarkan diri secara daring/online ke link berikut: 

http://bit.ly/DanceDaringUNJ2020  

3. Peserta yang telah mendaftarkan diri wajib masuk kedalam grup Whatsapp yang 

telah disediakan penyelenggara  

4. Link untuk bergabung kedalam grup Whatsapp peserta tersedia pada link 

pendaftaran 

C. Proses Upload 

1. Peserta membuat karya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara 

2. Hasil karya kemudian di upload pada IGTV instagram masing-masing perserta 

dengan ketentuan upload sebagai berikut:  

⚫ Akun social media yang digunakan harus akun pribadi yang masih aktif dan 

bukan private account 

⚫ Karya harus orisinil dan belum pernah di publikasikan (bukan dance cover) 

http://bit.ly/DanceDaringUNJ2020
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3. Setelah proses upload link IGTV tersebut di masukan pada link pendaftaran peserta 

saat peserta mendaftar  

D. Tanggal – Timeline 

No Agenda Tanggal 

1 Sosialisasi Lomba 2-14 Juni 2020 

2 Pendaftaran Lomba 2-28 Juni 2020 

3 Workshop 21 Juni 2020 

4 Upload Video 2-28 Juli 2020 

5 Penilaian Video Peserta 29 Juli - 5 Juli 2020 

6 Pengumuman Juara 20 Juli 2020 

 

E. Workshop 

1. Peserta lomba wajib mengikuti workshop yang akan dilaksankan secara daring 

dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting 

2. Workshop juga terbuka untuk umum baik itu mahasiswa maupun masyarakat 

umum 

F. System Rubrik Penilaian 

No 

Nama 

Peserta/ 

Tim 

Kriteria/Unsur Penilaian 

Total 
Wiraga 

(10-

100) 

Wirasa 

(10-

100) 

Wirama 

(10-

100) 

Make 

Up & 

Kostum 

(10-

100) 

Kreativitas 

(10-100) 

Kesesuaian 

Tema 

(10-100) 

1         

2         

3         

4         

5         

 

G. Narahubung 

Segala pernyataan yang berhubungan dengan teknis perlombaan dapat langsung 

menghubungi: 

 

Angela  HP.WA   0812-9414-5494 

 

 


