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PENJELASAN UMUM

WEB Competition merupakan salah satu lomba yang akan diadakan oleh

Program Studi Software Engineering Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam

kegiatan DIES NATALIS 6th Software Engineering. Kegiatan ini mengambil Tema

“SIDE (Software Innovative Development Engineering)”. Lomba Web ini ditujukan

untuk Mahasiswa umum di seluruh Indonesia.

Maksud dari tema diatas yaitu seiringnya zaman kita harus bisa memanfaatkan

dan mengembangkan pikiran kita dengan mengimplementasikannya ke dalam

teknologi maka dari itu kita sebagai warga Software engineering harus bisa

mengembangkan inovatif khususnya di bidang rekayasa perangkat lunak. inti dari

tema diatas yaitu Rekayasa Pengembangan Inovatif Perangkat Lunak.

A. NAMA LOMBA

WEB Competition

B. TEMA & SUB-TEMA LOMBA

1. Tema dalam kompetisi ini yaitu :

SIDE (Software Innovative Development Engineering)

2. Adapun sub-tema dari kompetisi ini yaitu :

Pada WEB Competition DIES NATALIS 6th Software Engineering,

peserta dituntut untuk membuat sebuah halaman web dengan beberapa

sub-tema yaitu Company Profile SE (Software Engineering), Healthcare,

Agro-industry, Tourism, dan Small-Medium Enterprise sebagai salah satu

komponen untuk mencapai Sustainable Development Goals pada Industri

4.0 di Indonesia.



Salah satu dari Sustainable Development Goals adalah pekerjaan layak

dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat

dilihat dari transaksi pada suatu pasar di Indonesia.Pasar juga dapat

memberikan pekerjaan yang layak karena pelaku pasar termasuk

wirausaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan.

Teknologi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan

pasar dengan cara mendigitalisasi pasar tersebut dan menggunakan internet

agar pasar dapat diakses dari mana saja. Website yang diperlukan adalah

website yang minimal dapat menampilkan toko-toko dalam pasar beserta

barang yang dijual, berita atau event terkait pasar tersebut, informasi

mengenai tempat-tempat wisata kuliner dan hiburan serta informasi dasar

seperti nama, alamat, serta logo pasar dengan tampilan website yang

menarik dan mudah digunakan. Dan berikut adalah penjelasan sub-tema

WEB yaitu:

● Company Profile SE (Software Engineering)

Didalamnya menjelaskan tentang profil perusahaan tersebut.

Dengan catatan, perusahaan harus berhubungan atau terlibat di bidang

Software Engineering.

● Healthcare

Membuat sebuah WEB sebagai ilmu pengetahuan baru yang

memiliki inovasi dalam pertukaran informasi medis, kesehatan

masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan jasa layanan dan

informasi kesehatan yang ditingkatkan

● Agro-industry

Membuat sebuah WEB yang dimana didalamnya terdapat

kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku,

merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan

tersebut.



● Tourism

Sebuah situs WEB yang didedikasikan untuk perjalan wisata.

Situs ini mungkin bisa berfokus pada ulasan perjalanan, rincian harga

perjalanan, atau kombinasi dari keduanya.

● Small-Medium Enterprise

Sebuah situs WEB perusahaan SME (Small To Medium) atau

skala yang lebih kecil, dengan potensi dan value dari setiap karyawan

dapat lebih terlihat untuk menyediakan sebuah produk atau layanan

dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

C. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Peserta adalah mahasiswa aktif PTN/PTS S1/D4/D3 dibuktikan dengan

KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) / Surat Keterangan Aktif sebagai

Mahasiswa.

2. Peserta adalah siswa/siswi aktif SMA/SMK sederajat dibuktikan dengan

KTP (Kartu Tanda Pelajar) / Surat Keterangan Aktif sebagai Siswa/Siswi.

3. Dalam satu tim maksimal terdapat 3 peserta dan diwajibkan dari instansi

yang sama, untuk setiap tim yang mendaftar wajib melakukan pembayaran

dengan HTM yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.45.000/Tim.

4. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 September 2022 pukul 00.00 WIB s/d

20 Oktober 2022 pukul 23.59 WIB.

5. Tidak ada pengembalian dana (refund) apabila terjadi kesalahpahaman

akibat tidak membaca ketentuan secara jelas.

6. Pengumpulan proposal, link karya dan pernyataan orisinalitas dapat

dikumpulkan langsung setelah pendaftaran selesai.

● Format pernyataan orisinalitas:

https://bit.ly/LembarPernyataanOrisinalitasKarya-WEB_Competition.

● Cara submit karya dapat dilihat pada link berikut :

https://bit.ly/Tutorial-Submit-Karya-Lomba

7. Setelah melakukan pendaftaran seluruh peserta lomba diwajibkan untuk

membuat twibbon dan diupload di feed instagram dengan mention

instagram @sevent.ig, @se_ittelkompwt, @hmseittelkom dan

@ittelkompurwokerto.

https://bit.ly/LembarPernyataanOrisinalitasKarya-WEB_Competition
https://bit.ly/Tutorial-Submit-Karya-Lomba


● Adapun template twibbon dapat diakses pada link berikut:

https://bit.ly/ID-SEVENT-6th

● Caption Twibbon dapat diakses melalui link berikut:

https://bit.ly/Caption-Twibbon-WEB-SEVENT-Competition

8. Ide yang dilombakan harus bersifat baru dan belum pernah memenangkan

kompetisi manapun.

9. Panitia berhak mempublikasikan proposal maupun hasil karya yang

diikutsertakan dalam kegiatan lomba.

10. Panitia berhak mencabut gelar suara dari pemenang apabila ditemukan

pelanggaran hukum dalam karya yang dilombakan ataupun pada saat

proses pelaksanaan perlombaan.

11. Panitia berhak mendiskualifikasikan tim yang melakukan tindak

kecurangan maupun pelanggaran terhadap aturan kompetisi.

12. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat.

D. ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta dapat melihat tutorial pendaftaran pada link berikut :

https://bit.ly/TutorialPendaftaran-SEVENT

2. Kemudian peserta dapat melakukan pendaftaran pada website berikut :

Website

E. FORMAT PENGUMPULAN PROPOSAL

Adapun format atau ketentuan proposal WEB Competition yaitu sebagai

berikut :

1. Template Proposal dapat diunduh melalui link berikut

(https://bit.ly/Template-Proposal-Lomba-WEB )

2. Kerangka Proposal

a. Cover memakai template yang telah disediakan panitia

b. Mencantumkan nama tim beserta nama-nama anggotanya

ex :

Tim Teknologi

1. (nama anggota tim 1)

2. (nama anggota tim 2)

https://bit.ly/ID-SEVENT-6th
https://bit.ly/Caption-Twibbon-WEB-SEVENT-Competition
https://bit.ly/TutorialPendaftaran-SEVENT
http://sevent.id/
https://bit.ly/Template-Proposal-Lomba-WEB


c. Daftar isi (dibuat secara otomatis, tidak manual)

d. Daftar gambar (dibuat secara otomatis, tidak manual)

e. Daftar tabel (dibuat secara otomatis, tidak manual)

f. Abstrak

g. Bab I - Pendahuluan

● Latar Belakang

● Tujuan

● Manfaat

h. Bab II - Pembahasan

● Metodologi pembuatan website

a. Perencanaan

b. Analisis

c. Perancangan

d. Implementasi

e. Uji Coba

● Desain beserta penjelasan setiap fiturnya

● Mencantumkan link hasil website yang dapat diakses secara

online

i. Kesimpulan dan Saran

j. Daftar Pustaka

3. Format Isi Proposal

Ukuran kertas : A4

Font : Times New Roman

Ukuran font judul : 14

Ukuran font isi : 12

Layout kertas : Justify (Rata kanan dan rata kiri)

Line spacing : 1,5

Margin : 4 – 3 – 3 – 3 (kiri – atas – kanan – bawah)

Page number : Kiri bawah (cover tidak diberi halaman)



F. SISTEM KOMPETISI WEB

Pada system WEB Competition ini memiliki sistem sebagai berikut :

1. Proposal maupun karya desain merupakan ide orisinil.

2. Proposal disusun dengan template yang telah diberikan.

3. Proposal berkisar 15-20 halaman.

4. Peserta diwajibkan mengumpulkan proposal, link karya dan surat

pernyataan orisinalitas karya pada waktu yang telah ditentukan. Dan

semua dokumen ini akan dikirim melalui google drive yang telah

disediakan oleh panitia yang diinformasikan melalui grup WhatsApp

peserta lomba.

5. Setelah peserta selesai melakukan rangkaian pendaftaran dan pemenuhan

dokumen maka peserta dapat langsung membuat dan mengikuti presentasi

lomba pada tanggal 23 Oktober 2022.

6. Semua peserta lomba akan melakukan presentasi dengan kisaran waktu 10

menit dan tanya jawab 10 menit.

G. ASPEK PENILAIAN

NO KRITERIA I NILAI

1 Antarmuka 30%

2 Kesesuaian Dengan Tema 20%

3 Kreativitas Dan Inovasi 20%

4 Pengujian 30%

TOTAL 100%

NO KRITERIA II NILAI

1 Aspek IMK (UI & UX) 35%

2 Presentasi 35%

3 Tanya Jawab 30%

TOTAL 100%



● Penilaian judgment

Penilaian judgement dilakukan untuk proses kerja dan hasil kerja yang

berdasarkan pengamatan atau justifikasi juri.

● Penilaian measurement

Penilaian measurement hanya memberikan angka penilaian jika aspek

yang dinilai terdapat pada hasil yang dikerjakan oleh peserta dan 0 bila aspek

yang dinilai tidak terdapat pada hasil yang dikerjakan oleh pesert

H. TIMELINE LOMBA

● Pendaftaran lomba : 1 September - 20 Oktober 2022

● Pengiriman karya : 21 - 22 Oktober 2022

● Presentasi karya : 23 Oktober 2022

● Pengumuman pemenang : 25 Oktober 2022

I. HADIAH

Juara 1 Rp. 750.000 + E - Sertifikat

Juara 2 Rp. 500.000 + E - Sertifikat

Juara 3 Rp. 300.000 + E - Sertifikat

J. KETENTUAN DISKUALIFIKASI

1. Peserta yang tidak melengkapi syarat administrasi.

2. Peserta yang melakukan tindak kecurangan, pelanggaran serius, dan

membahayakan atau mengganggu peserta lain maupun diri sendiri.

3. Peserta melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

4. Peserta merusak atau melakukan hal yang berpotensi merusak

perangkat yang disediakan panitia DIES NATALIS SE 6th..

5. Peserta yang tidak hadir ketika waktu presentasi.


