
Lomba IndoCEISS 

1 

  

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA INDOCEISS 

TINGKAT MAHASISWA SE-INDONESIA TAHUN 2020 

 

Indonesia Computer, Electronics and Instrumentation Support Society (IndoCEISS) adalah 

organisasi profesi bidang komputer, elektronika, dan instrumentasi di Indonesia yang menjadi 

wadah bagi para ilmuwan, praktisi, dan pendidik bidang komputer, elektronika, dan instrumentasi 

yang menaruh minat untuk memajukan bidang tersebut di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, 

IndoCEISS menyelenggarakan berbagai lomba untuk tingkat mahasiswa se-Indonesia. Jenis 

perlombaan IndoCEISS antara lain web development, comic strip, vlog, dan poser ide kreatif. 

Lomba tersebut memiliki tema global yaitu “Teknologi dan Kreatifitas”.  

A. WEB DEVELOPMENT 

Berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari lomba web development: 

1. TEMA 

Web apps tentang bisnis kreatif (e-commerce). 

2. SYARAT PESERTA 

Syarat peserta yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

a. Setiap tim terdiri dari 3 mahasiswa aktif. 

b. Setiap Perguruan Tinggi boleh mengirimkan karya sebayak-banyaknya. 

c. Satu tim hanya boleh mengirimkan 1 web app. 

d. Setiap tim dikenakan biaya pendaftaran Rp 100.000,00. 

3. SYARAT KARYA 

Syarat karya yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

a. Aplikasi berupa website bisnis kreatif (e-commerce) yang dapat digunakan untuk 

kepentingan umum. 

b. Bahasa pemrograman bebas, boleh menggunakan framework. 

c. Website harus sudah dihosting. 

d. Melampirkan surat penyataan keaslian karya yang ditandatangani oleh ketua tim. 

e. Surat pernyataan keasliaan karya disertai materai 6000 dibagian tanda tangan ketua tim. 

f. Surat pernyataan keaslian karya terdapat pada halaman akhir dari juklak ini. 

g. Karya belum pernah mendapatkan juara 1/ 2/ 3 di lomba website.  

h. Karya hasil lomba menjadi hak milik panitia. 

i. Bila terdapat plagiasi, maka akan otomatis dieliminasi. 
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4. PENILAIAN 

Penilaian juri didasarkan pada empat aspek, antara lain: 

1) Inovasi 20% 

2) Arsitektur 30% 

3) Kemanan 20% 

4) UI/UX 30% 

5. PENDAFTARAN 

Ketentuan pendaftaran sebagai berikut: 

1) Proses pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi data nama tim, identitas ketua 

dan anggota, alamat url website, deskripsi karya, upload surat pernyataan keasliaan karya 

(jpg), serta upload bukti pembayaran (jpg). Proses pendaftaran dibuka sampai tanggal 10 

April 2020 11.59 PM 

2) Pendaftaran pada alamat url sintamas.dinus.ac.id. Jika menemui beberapa kendala dapat 

juga bertanya melalui nomor koordinator lomba SINTAMAS 2020 di 0812-2543-1994 

(Anisa – WA). 

3) Pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI 46 dengan nomor rekening 

028-622-537-1 atas nama SRI WINARNO kode bank 009 (apabila melakukan transaksi 

melalui bank, pada slip pembayaran, pada bagian keterangan dicantumkan nama tim, 

nama ketua, nama lomba, dan asal Perguruan Tinggi. Atau bisa meminta kepada teller 

untuk menuliskan keterangan tersebut pada slip pembayaran).  

6. TANGGAL PENTING 

a. Pendaftaran dan pengumpulan 

Tanggal                 : Sampai hari Jumat, 10 April 2020 11.59 PM WIB 

b. Penjurian              

Tanggal                 : 11 s.d 19 April 2020 

c. Pengumuman juara 

Tanggal                 : 20 April 2020 

Tempat                  : Gedung H UDINUS, Semarang 

        Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Kota Semarang 

 

Semua peserta mendapat e-sertifikat dan pemenang juara 1 mendapat uang Rp 1.000.000,- 
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B. COMIC STRIP 

Berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari lomba comic strip: 

1. TEMA 

Peran perempuan dalam perkembangan teknologi informasi. 

2. SYARAT PESERTA 

Syarat peserta yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

a. Peserta bersifat individu/ perorangan yang merupakan mahasiswa aktif. 

b. Setiap Perguruan Tinggi boleh mengirimkan karya sebayak-banyaknya. 

c. Peserta hanya boleh mengirimkan 1 karya. 

d. Setiap karya dikenakan biaya pendaftaran Rp 100.000,00. 

3. SYARAT KARYA 

Syarat karya yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

a. Karya merupakan free hand drawing tanpa menggunakan software atau aplikasi. 

b. Gambar maupun ide cerita harus original, tidak mengambil atau menjiplak karya yang 

sudah ada, tidak pernah dipublikasikan dan belum pernah mendapatkan juara 1/ 2/ 3 di 

lomba serupa.  

c. Gambar maupun ide cerita tidak bermuatan dan mengandung unsur SARA (Suku, 

Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan pornografi. 

d. Comic Strip digambar di kertas berukuran A4. 

e. Orientasi halaman diperbolehkan landscape maupun portrait. 

f. Keputusan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

g. Karya hasil lomba menjadi hak milik panitia. 

h. Peserta wajib menyertakan deskripsi/ sinopsis dari comic strip yang telah dibuat. 

i. Hasil karya yang telah diserahkan menjadi milik SINTAMAS yang berhak menggunakan 

karya tersebut untuk kepentingan SINTAMAS. 

j. Pengiriman karya dalam format . jpg resolusi besar dengan subjek "SINTAMAS_Lomba 

Comic Strip_Nama Tim_Nama Perguruan Tinggi”. 

k. Bila terdapat plagiasi, maka akan otomatis dieliminasi. 

4. PENILAIAN 

Penilaian juri didasarkan pada empat aspek, antara lain: 

1) Ide Cerita 20% 

2) Teknik Menggambar 25% 

3) Alur Cerita 20% 

4) Kesinambungan Dengan Tema 35% 
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5. PENDAFTARAN 

Ketentuan pendaftaran sebagai berikut: 

1) Proses pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi data identitas, upload karya, 

deskripsi/ sinopsis dari comic strip, upload surat pernyataan keasliaan karya (jpg), serta 

upload bukti pembayaran (jpg). Proses pendaftaran dibuka sampai tanggal 10 April 2020 

11.59 PM 

2) Pendaftaran pada alamat url sintamas.dinus.ac.id. Jika menemui beberapa kendala dapat 

juga bertanya melalui nomor koordinator lomba SINTAMAS 2020 di 0812-2543-1994 

(Anisa – WA). 

3) Pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI 46 dengan nomor rekening 

028-622-537-1 atas nama SRI WINARNO kode bank 009 (apabila melakukan transaksi 

melalui bank, pada slip pembayaran, pada bagian keterangan dicantumkan nama tim, 

nama ketua, nama lomba, dan asal Perguruan Tinggi. Atau bisa meminta kepada teller 

untuk menuliskan keterangan tersebut pada slip pembayaran).  

6. TANGGAL PENTING 

a. Pendaftaran dan pengumpulan 

Tanggal                 : Sampai hari Jumat, 10 April 2020 11.59 PM WIB 

b. Penjurian              

Tanggal                 : 11 s.d 19 April 2020 

c. Pengumuman juara 

Tanggal                 : 20 April 2020 

Tempat                  : Gedung H UDINUS, Semarang 

        Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Kota Semarang 

 

Semua peserta mendapat e-sertifikat dan pemenang juara 1 mendapat uang Rp 1.000.000,- 
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C. VLOG 

Berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari lomba vlog: 

1. TEMA 

Teknologi dan kreatifitas. 

2. SYARAT PESERTA 

Syarat peserta yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

1. Setiap tim terdiri dari 3 mahasiswa aktif. 

2. Setiap Perguruan Tinggi boleh mengirimkan karya sebayak-banyaknya.  

3. Satu tim hanya boleh mengirimkan 1 web app. 

4. Setiap tim dikenakan biaya pendaftaran Rp 100.000,00. 

3. SYARAT KARYA 

Syarat karya yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

a. Video dibuat dengan durasi minimal 1 menit dan maksimal 5 menit. 

b. Pengambilan video vlog boleh diambil menggunakan media apa saja, misalnya 

smartphone, hanycam, kamera, atau lainnya. 

c. Video wajib bersifat orisinal dan terbaru, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak 

manapun dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 

d. Peserta harus memiliki kanal Youtube. 

e. Video tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar hukum/aturan yang 

berlaku dan tidak terdapat atribut politik apapun dalam video vlog. 

f. Video belum pernah mendapatkan juara 1/ 2/ 3 di lomba vlog. 

g. Peserta wajib menggungah video vlog pada kanal Youtube dengan memberi tagar 

#SINTAMAS2020 dan #vlogSINTAMAS2020  

h. Hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu-gugat. 

i. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan tersebut 

di atas, dewan juri berhak melakukan diskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut. 

j. Hasil karya yang telah diserahkan menjadi milik SINTAMAS yang berhak menggunakan 

karya tersebut untuk kepentingan SINTAMAS.  

k. Bila terdapat plagiasi, maka akan otomatis dieliminasi. 

4. PENILAIAN 

Penilaian juri didasarkan pada empat aspek, antara lain: 

1) Kesesuaian isi konten vlog dengan tema “Teknologi dan Kreativitas” serta penyampaian 

pesan yang mudah diterima oleh penonton 30% 

2) Kualitas sinematografi, kesesuaian musik dan suara, serta plotting atau penentuan alur 

cerita yang jelas 30% 
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3) Orisinalitas video, isi konten video dan up to date (terbaru) 30% 

4) Jumlah atensi online dari video vlog peserta yang telah di unggah di Youtube 10% 

5. PENDAFTARAN 

Ketentuan pendaftaran sebagai berikut: 

1) Proses pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi data nama tim, identitas ketua 

dan anggota, alamat url video youtube, deskripsi karya, upload surat pernyataan keasliaan 

karya (jpg), serta upload bukti pembayaran (jpg). Proses pendaftaran dibuka sampai 

tanggal 10 April 2020 11.59 PM 

2) Pendaftaran pada alamat url sintamas.dinus.ac.id. Jika menemui beberapa kendala dapat 

juga bertanya melalui nomor koordinator lomba SINTAMAS 2020 di 0812-2543-1994 

(Anisa – WA). 

3) Pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI 46 dengan nomor rekening 

028-622-537-1 atas nama SRI WINARNO kode bank 009 (apabila melakukan transaksi 

melalui bank, pada slip pembayaran, pada bagian keterangan dicantumkan nama tim, nama 

ketua, nama lomba, dan asal Perguruan Tinggi. Atau bisa meminta kepada teller untuk 

menuliskan keterangan tersebut pada slip pembayaran).  

6. TANGGAL PENTING 

a. Pendaftaran dan pengumpulan 

Tanggal                 : Sampai hari Jumat, 10 April 2020 11.59 PM WIB 

b. Penjurian              

Tanggal                 : 11 s.d 19 April 2020 

c. Pengumuman juara 

Tanggal                 : 20 April 2020 

Tempat                  : Gedung H UDINUS, Semarang 

        Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Kota Semarang 

 

Semua peserta mendapat e-sertifikat dan pemenang juara 1 mendapat uang Rp 1.000.000,- 
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D. POSTER IDE KREATIF 

Berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari lomba poster ide kreatif: 

1. TEMA 

Teknologi dan kreatifitas. 

2. SYARAT PESERTA 

Syarat peserta yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

a. Setiap tim terdiri dari 3 mahasiswa aktif. 

b. Setiap Perguruan Tinggi boleh mengirimkan karya sebayak-banyaknya.  

c. Satu tim hanya boleh mengirimkan 1 poster. 

d. Setiap tim dikenakan biaya pendaftaran Rp 100.000,00. 

3. SYARAT KARYA 

Syarat karya yang wajib dipatuhi sebagai berikut: 

a. Setiap karya harus mencantumkan SINTAMAS 2020 

b. Desain poster harus sesuai tema yang tersedia. 

c. Sifat dan isi poster: 

1) Kalimat tidak mengandung SARA. 

2) Poster berupa 2D. 

3) Poster dibuat pada kertas A3. 

4) Desain poster menarik, mudah dipahami dan berwarna, jumlah warna bebas. 

5) Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan deskripsi ide kreatif tersebut. 

6) Gambar harus original, tidak diperbolehkan menggunakan gambar dari internet 

walaupun free license. 

d. Bila terdapat plagiasi/ gambar tidak orisinil, maka akan otomatis diemilinasi. 

e. Hasil karya yang telah diserahkan menjadi milik SINTAMAS yang berhak menggunakan 

karya tersebut untuk kepentingan SINTAMAS. 

f. Pengiriman poster dalam format .jpg resolusi besar ke dalam sistem dengan subjek 

"SINTAMAS_Lomba Poster_Nama Tim_Nama Perguruan Tinggi”. 

4. PENILAIAN 

Penilaian juri didasarkan pada empat aspek, antara lain: 

1) Kesesuaian dengan tema 20% 

2) Komposisi gambar (warna, tata letak objek dari gambar) 30% 

3) Komunikatif dan edukatif ide yang disalurkan (kreativitas) 30% 

4) Orisinalitas 20% 
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5. PENDAFTARAN 

Ketentuan pendaftaran sebagai berikut: 

1) Proses pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi data nama tim, identitas ketua 

dan anggota, upload poster, deskripsi karya, upload surat pernyataan keasliaan karya 

(jpg), serta upload bukti pembayaran (jpg). Proses pendaftaran dibuka sampai tanggal 10 

April 2020 11.59 PM 

2) Pendaftaran pada alamat url sintamas.dinus.ac.id. Jika menemui beberapa kendala dapat 

juga bertanya melalui nomor koordinator lomba SINTAMAS 2020 di 0812-2543-1994 

(Anisa – WA). 

3) Pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI 46 dengan nomor rekening 

028-622-537-1 atas nama SRI WINARNO kode bank 009 (apabila melakukan transaksi 

melalui bank, pada slip pembayaran, pada bagian keterangan dicantumkan nama tim, 

nama ketua, nama lomba, dan asal Perguruan Tinggi. Atau bisa meminta kepada teller 

untuk menuliskan keterangan tersebut pada slip pembayaran).  

6. TANGGAL PENTING 

a. Pendaftaran dan pengumpulan 

Tanggal                 : Sampai hari Jumat, 10 April 2020 11.59 PM WIB 

b. Penjurian              

Tanggal                 : 11 s.d 19 April 2020 

c. Pengumuman juara 

Tanggal                 : 20 April 2020 

Tempat                  : Gedung H UDINUS, Semarang 

        Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Kota Semarang 

 

Semua peserta mendapat e-sertifikat dan pemenang juara 1 mendapat uang Rp 1.000.000,- 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : <<Nama ketua tim>> 

NIM  : <<NIM ketua tim>> 

Program Studi  : <<Program studi>> 

Fakultas  : <<Fakultas>> 

Perguruan Tinggi  : <<Perguruan Tinggi>> 

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya saya:  

<<nama karya>> yang diusulkan untuk mengikuti lomba SINTAMAS 2020 adalah asli karya 

kami dan belum pernah menang dalam lomba apapun. 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia 

dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

<<Kota>>, << Tanggal Bulan>> 2020  

 

 

Yang Menyatakan, 

  

Materai 

 

 <<Nama ketua tim>> 

NIM <<Mama ketua tim>> 

 


