PEDOMAN LOMBA DESAIN WEB
SSC (STIKI STUDENT COMPETITION) VI

Peserta :
1. Peserta adalah siswa siswi SMA/SMK sederajat di wilayah Jawa Timur
2. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 tim
3. Tiap tim terdiri dari 3-5 siswa
4. Tiap tim hanya dapat mengikutsertakan 1 karya
5. Peserta wajib menyetujui seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan mematuhi panitia

Pendaftaran :
1. Pendaftaran dibuka pada tanggal 29 Oktober 2018 - 13 Januari 2019
2. Link pendaftaran dan pengumpulan karya bisa diakses melalui link berikut
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD-Dqv4Zhqg_PGUXWpcJFqqA-zSm0VHDDni0mZGfIxIqzpA/viewform

Kriteria Lomba :
1. Tema website yaitu “Teknologi Informasi dalam persiapan dan pasca bencana alam di
Indonesia”
2. Teknik pembuatan website bebas
3. Isi desain tidak boleh mengandung atau menggunakan elemen atau materi yang dilindungi
oleh hak cipta termasuk logo, karya foto, karya grafis, merek dagang, dll.
4. Isi tidak boleh mengandung pornografi ataupun SARA.
5. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta jika melakukan pragiarisme, mengambil karya
orang lain, atau mendapatkan klaim dari pihak lain
6. Finalis akan diundang untuk mengikuti TM (Technical Meeting) di STIKI (jumlah finalis
adalah 10 tim)
7. Finalis harus mendemokan hasil dari website yang telah dibuat di hadapan juri pada
tanggal 22 Januari 2019 di STIKI Malang
8. Karya belum pernah dipublikasikan dan dilombakan dalam kontes yang lain

9. Web harus berjalan dengan baik saat diakses secara online melalui perangkat mobile
ataupun desktop
10. Menandatangani Surat Pernyataan untuk keaslian karya
11. Peserta mengirim URL website yang telah dibuat pada saat registrasi
12. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat

Kriteria Penilaian :
- Desain user interface web, layout dan navigasi
- Fitur dan inovasi teknologi
- Kemanfaatan website
- Konten website
- Teknik pembuatan dan manajemen website
- Teknik penyajian/presentasi
Hadiah :
- Juara 1 = Golden Ticket Free SPP di STIKI + Rp 1.500.000 + Trophy + Sertifikat
- Juara 2 = Golden Ticket Free SPP di STIKI + Rp 1.000.000 + Trophy + Sertifikat
- Juara 3 = Golden Ticket Free SPP di STIKI + Rp 750.000 + Trophy + Sertifikat
Contact Person :
Helmi Setya (WA: 0896-8379-0636)

SURAT PENYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Sekolah : .......................................................................................................
Nama : ..................................................................................................................
Alamat : ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tempat/Tanggal Lahir: ......................................

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Karya yang kami kirimkan untuk Lomba Web Desain (SSC) merupakan karya asli
2. Karya Web Desain belum pernah dilombakan.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui :
Wali Kelas/Kepala Sekolah*

...................,............ 2018

Materai Rp. 6000

....................................
*pilih salah satu

.......................................

