Deskripsi
Computer Science Innovative Challenge (CSIC) FesTIval 2017 merupakan kompetisi
program kreatif dan inovatif mahasiswa yang diselenggarakan untuk mendorong
mahasiswa agar berinovasi dan mewujudkan ide-ide kreatif menjadi sebuah
program aplikasi yang mampu menjawab permasalahan di dunia industry teknologi.
Dengan bertemakan “Reshaping Technology, Recoding Life”, CSIC bekerjasama
dengan Course-Net membuka kesempatan untuk seluruh mahasiswa aktif strata satu
di seluruh Indonesia.

Kategori CSIC
Course-Net CSIC 2017 memiliki beberapa kategori yang akan dilombakan, yaitu:
1. Entrepreneurship/kewirausahaan,
2. Community service/pengabdian kepada masyarakat,
3. Technology application/penerapan teknologi, dan
4. Technology innovation/inovasi teknologi.

Syarat &Ketentuan
Ketentuan Umum Kompetisi FesTIval 2017
1. Peserta melakukan pendaftaran melalui website resmi FesTIval dengan membuat
akun dan melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal
secara hukum.
2. Peserta akan dinyatakan resmi terdaftar apabila telah memenuhi prosedur
pendaftaran dan persyaratan peserta.
3. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur pendaftaran sampai waktu
yang ditentukan akan dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak akan
dikembalikan.
4. Setiap peserta boleh mendaftarkan diri pada lebih dari 1 (satu) kompetisi
FesTIval 2017, tetapi hanya boleh terdaftar pada tepat 1 (satu) tim pada 1 (satu)
kompetisi.
5. Segala bentuk plagiarism dan tindak kecurangan tidak akan ditoleransi.
6. Panitia FesTIval berhak mendiskualifikasi tim yang melanggar persyaratan dan
ketentuan kompetisi.
7. Keputusan panitia FesTIval bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Panitia dapat mengubah seluruh aturan dalam rulebook sewaktu-waktu. Segala

perubahan yang terjadi akan diberitahukan melalui email dan/atau website.

Ketentuan Course-Net CSIC
1. Seluruh peserta harus mematuhi seluruh ketentuan kompetisi Course-Net CSIC
dan ketentuan umum kompetisi FesTIval 2017.
2. Peserta kompetisi Course-Net CSIC merupakan tim yang terdiri dari 2 (dua)
hingga 4 (empat) orang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan strata 1
(S1) dari institusi/perguruan tinggi yang sama.
3. Peserta berasal dari institusi/perguruan tinggi yang terdaftar pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan belum dinyatakan lulus selama rangkaian
kompetisi berlangsung (hingga 7 Desember 2017).
4. Anggota tim dapat berasal dari program studi dan fakultas yang berbeda.
5. Satu institusi/perguruan tinggi dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) tim.
6. Setiap tim wajib memilih 1 (satu) dari 4 kategori yang dilombakan.
7. Program aplikasi yang dibuat memiliki nilai inovasi yang dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
8. Purwarupa (prototype) dan proposal merupakan materi penjurian awal yang
harus dikumpulkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan (29 Oktober 2017).
9. Tim yang lolos menjadi finalis wajib menghadiri rangkaian acara tahap Penjurian
Akhir (7 Desember 2017) di Universitas Multimedia Nusantara.
10. Tim peserta memenuhi prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan.

Prosedur Pendaftaran
1. Pendaftaran peserta dibuka pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 30
September 2017.
2. Setiap

tim

membuat

akun

pada

situs

CSIC

FesTIval

(festival.himti.umn.ac.id/csic/registration).
3. Tim peserta mengisi data tim dan mengunggah 1 file berekstensi .zip yang berisi
berkas-berkas berikut:
a. Identitas setiap anggota tim, berupa Kartu Tanda Mahasiswa
b. Bukti validitas mahasiswa, berupa salah satu dari
i. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif
ii. Screenshot

riwayat

akademis

pada

sistem

informasi

institusi/perguruan tinggi yang menunjukkan status aktif peserta
4. Tim peserta melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) ke:
Nomor Rekening

: 764 – 091-1012

Atas nama

: Tommy Miyazaki

Nama Bank

: Bank Central Asia

Berita

: CSIC – [nama tim]

Bukti transfer biaya pendaftaran harus diunggah untuk diverifikasi.
5. Tim akan segera diverifikasi oleh panitia maksimal 1x24 jam. Konfirmasi verifikasi
akan dikirimkan kepada peserta melalui email. Apabila tim belum diverifikasi
melebih 24 jam, maka tim dapat menghubungi contact person yang tertera.
6. Tim yang telah diverifikasi akan dinyatakan resmi mengikuti lomba dan tidak
dapat mengubah data yang telah dikumpulkan.

Jadwal CSIC
Pendaftaran Peserta

: 30 Agustus 2017 s.d 30 September 2017

Batas Pengumpulan Prototipe dan Proposal : 29 Oktober 2017
Pengumuman Finalis

: 7 November 2017

Presentasi dan Penjurian Akhir

: 7 Desember 2017

Pengumpulan Prototipe dan Proposal
1. Pada tahap ini, tim harus mengumpulkan prototype dan proposal sesuai dengan
format yang diberikan oleh panitia.
2. Unggah prototype dan proposal di cloud storage tim. Setelah itu, cantumkan link
di akun yang terdaftar di website FesTIval pada bagian kompetisi CSIC. Pastikan

link dapat diakses secara public.
3. Format penamaan file proposal: Proposal CSIC 2017 – [nama tim].
4. Prototipe dan proposal dapat dikumpulkan sejak masa pendaftaran sampai
dengan 29 Oktober 2017 pukul 23:59 WIB.
5. Tim

yang

tidak

mengumpulkan

prototype

dan

pengumpulan dianggap mengundurkan diri.

Kriteria Penilaian Prototipe dan Proposal
30% Impact (advantages and relevance)
35% Innovation and creativity
20% Efficiency and feasibility
15% Prototype implementation

proposal

setelah

batas

Presentasi dan Penjurian Akhir
1. Presentasi dan Penjurian Akhir Course-Net CSIC akan dilaksanakan pada tanggal
7 Desember 2017 di Lecture Hall kampus Universitas Multimedia Nusantara,
Tangerang, Banten.
2. Presentasi dan Penjurian Akhir akan dimulai dari pukul 09:00 hingga 16:30.
3. Peserta tahap Presentasi dan Penjurian Akhir adalah 10 (sepuluh) tim terbaik yang
telah dinilai oleh para juri menjadi finalis Course-Net CSIC 2017.
4. Pada tahap ini, tim finalis akan melakukan presentasi hasil jadi program aplikasi.
5. Tim yang telah lolos ke tahap ini tidak diperbolehkan untuk mengganti kategori
yang telah dipilih.
6. Tim finalis harus membuat slideshow yang memuat bahan presentasi.
7. Tim finalis membawa sendiri peralatan yang dibutuhkan untuk presentasi. Panitia
hanya menyediakan proyektor sebagai alat presentasi tim.
8. Tim finalis wajib mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai.

Kriteria Penilaian Akhir
25% Impact (advantages and relevance)
30% Innovation and creativity
20% Efficiency and feasibility
15% Prototype implementation
10% Oral presentation

Penghargaan
Juara I

: uang tunai Rp 5.000.000 + free training dari Course-net*

Juara II

: uang tunai Rp 3.000.000

Juara III

: uang tunai Rp 2.000.000

Untuk setiap peserta yang mendaftar akan mendapat:
 Langganan e-paper Kontan
 Voucher 500.000 dari Course-net
Untuk setiap tim yang mendaftar akan mendapat:
 Komik Duittologi dari Kontan
*) Free training untuk setiap anggota tim. Setiap anggota akan memilih 1 program.

Contact Person
Farica Perdana Putri, S.Kom, M.Sc
Telp

: (021)-5422-0808 ext. 3309

E-mail : farica@umn.ac.id

Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Siapa saja yang dapat mengikuti kompetisi ini?
Seluruh mahasiswa aktif strata satu dari institusi/perguruan tinggi yang terdaftar secara
resmi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Di mana kompetisi diselenggarakan?
Tahap Presentasi dan Penjurian Akhir akan dilaksanakan di kampus Universitas
Multimedia Nusantara pada tanggal 7 Desember 2017. Sedangkan tahap lainnya
dilaksanakan secara offsite (tidak ada lokasi fisik kompetisi).

3. Apa saja platform yang digunakan dalam kompetisi Course_Net CSIC?
Platform yang digunakan bebas, seperti web, mobile ataupun desktop, asalkan program
aplikasi yang dibuat dapat memecahkan permasalahan yang ada saat ini.

4. Siapa saja juri kompetisi Course-Net CSIC?
Juri Course-Net CSIC terdiri dari para profesional yang berasal dari luar pihak
Universitas Multimedia Nusantara dan satu orang perwakilan dari Universitas Multimedia
Nusantara.

5. Berapa jumlah tim yang akan mengikuti babak final (Presentasi dan Penjurian
Akhir)?
10 tim terbaik yang menjadi finalis Course-Net CSIC.

6. Apakah ada akomodasi yang disediakan bagi para finalis?
Panitia tidak menyediakan akomodasi bagi para finalis.

festival.himti.umn.ac.id
festival.himti@umn.ac.id
@festival.ti
@lga9050a

Contact Person
Farica Perdana Putri, S.Kom, M.Sc
(021)-5422-0808 ext. 3309
farica@umn.ac.id

