Mini Case COMPFEST X merupakan kompetisi case-solving berskala
nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
Mini Case COMPFEST X ditujukan kepada pelajar SMA/SMK sederajat. Kompetisi
Mini Case COMPFEST X berada dibawah naungan divisi Business-IT Case
COMPFEST X
Mini

Case

menguji

kemampuan

problem

solving

peserta

dalam

menganalisis dan memecahkan kasus bisnis dengan memberikan solusi melalui
pendekatan Teknologi Informasi. Mini Case COMPFEST X akan memberikan
materi-materi yang berhubungan dengan penyelesaian sebuah kasus.

•

Champion

: Rp500.000,-

•

1st Runner Up

: Rp300.000,-

•

2nd Runner Up

: Rp200.000,-

1.

Peserta adalah pihak yang telah mengikuti mekanisme pendaftaran pada
website resmi COMPFEST X (https://compfest.web.id/competition).

2.

Peserta harus melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan
legal secara hukum.

3.

Peserta yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sampai waktu yang
ditentukan akan dinyatakan gugur.

4.

Peserta

menyetujui

apabila

sewaktu-waktu

dihubungi

oleh

panitia

COMPFEST X maupun partner dari COMPFEST X.
5.

Peserta bukan merupakan panitia COMPFEST X.

6.

Setiap peserta hanya boleh terdaftar pada tepat satu tim pada cabang
kompetisi yang sama.

7.

Setiap peserta disarankan menjadi ketua tim pada maksimal 1 (satu) cabang
kompetisi.

8.

Setiap peserta maksimal terdaftar pada dua cabang kompetisi.

9.

Karya yang dilombakan pada kompetisi COMPFEST X harus merupakan
karya orisinal peserta.

10. Hak kekayaan intelektual dari karya peserta pada kompetisi COMPFEST X
akan tetap menjadi hak dari peserta.
11. COMPFEST X berhak untuk mempublikasikan karya peserta yang
diikutsertakan pada kompetisi COMPFEST X.
12. Setiap Peserta yang lolos dari babak penyisihan wajib mengikuti rangkaian
acara Final.
13. Peserta yang tidak mengonfirmasi kehadiran acara Final hingga 31 Agustus
2018 pukul 23:59 WIB akan didiskualifikasi.
14. Peserta yang merupakan finalis kompetisi COMPFEST X wajib menghadiri
acara Awarding Night.
15. Pemenang yang tidak menghadiri Awarding Night akan kehilangan hak atas
hadiah yang dimenangkan kecuali telah memberikan alasan yang telah
diterima oleh panitia.

16. Panitia COMPFEST X berhak untuk mencabut gelar juara dari pemenang jika
ditemukan kecurangan atau pelanggaran hukum dalam karya yang
dilombakan ataupun dalam proses pelaksanaan perlombaan.
17. Panitia berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan tindak kecurangan
maupun pelanggaran terhadap aturan kompetisi COMPFEST X.
18. Keputusan juri dan panitia COMPFEST X tidak dapat diganggu gugat.
19. Panitia dapat mengubah seluruh atau sebagian konten dalam rulebook
sewaktu-waktu. Segala perubahan yang terjadi akan diberitahukan melalui
email dan/atau website.

1.

Setiap peserta harus mematuhi semua ketentuan umum kompetisi
COMPFEST X.

2. Setiap peserta harus merupakan pelajar SMP/SMA/SMK sederajat.
3. Setiap peserta harus merupakan pelajar yang belum dinyatakan lulus selama
kompetisi berlangsung (hingga 16 September 2018). Dibuktikan dengan
mengunggah Proof of Eligibility yang sesuai dengan ketentuan pada bagian
prosedur pendaftaran.
4. Peserta merupakan perseorangan.
5.

Solusi dari setiap peserta harus merupakan karya orisinal peserta.

6. Peserta

tidak

diperkenankan

menunjukkan

latar

pendidikan selama perlombaan dalam bentuk apapun.

belakang

institusi

1.

Periode Registrasi: 2 Juli 2018 - 22 Juli 2018

2.

Setiap

peserta

membuat

akun

pada

situs

COMPFEST

(https://compfest.web.id/) dan mengisi data diri dengan lengkap.
3.

Peserta mendaftar pada Mini Case Competition.

4.

Lengkapi data yang dibutuhkan sebelum masa pendaftaran berakhir dengan
mengisi data tim dan mengunggah berkas-berkas pendaftaran berikut:
a.

Proof of Eligibility peserta. Proof of Eligibility adalah surat pernyataan
dari sekolah yang menyatakan bahwa peserta terkait merupakan siswa
di sekolah tersebut hingga acara selesai, yaitu hingga 16 September
2018. Proof of Eligibility dapat diganti dengan kartu pelajar dengan
ketentuan berikut:
i. Terdapat informasi masa valid hingga minimal 16 September
2018 (bukan hanya valid selama menjadi siswa di sekolah ini),
atau
ii. Terdapat informasi mengenai kelas dan waktu tersebut
diedarkan. Misal, pada kartu pelajar terdapat informasi bahwa
siswa terkait merupakan siswa kelas XI, dan kartu tersebut
diedarkan pada pertengahan tahun 2018 maka kartu pelajar
memenuhi ketentuan.

b. Pas foto terbaru yang diambil dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
5.

Peserta yang telah melengkapi berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh
panitia dalam rentang waktu 24 (dua puluh empat) jam. Apabila tim belum
diverifikasi dalam rentang waktu tersebut, peserta dapat menghubungi
panitia melalui narahubung yang tertera di akhir rulebook.

6. Tim yang telah diverifikasi secara resmi menjadi peserta kompetisi.
7. Status verifikasi peserta dapat dilihat di website COMPFEST X. Setelah
peserta diverifikasi, tidak diperbolehkan mengubah data yang digunakan
saat mendaftar.

Kegiatan

Tanggal

Pendaftaran

Pendaftaran Mini Case dibuka pada tanggal 2 Juli
2018 - 22 Juli 2018

Tahap Penyisihan

Penyisihan akan dilaksanakan secara online pada
tanggal 5 Agustus 2018 - 19 Agustus 2018

Pengumuman Top 20 dan Pengumuman

Top

20

dan

Pemenang

akan

Pemenang

dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018

Awarding Night

Pemenang akan diumumkan pada sesi Awarding
Night pada tanggal 16 September 2018

Setiap peserta akan diberikan studi kasus yang akan diunggah pada
dashboard peserta masing-masing. Setiap peserta harus mengunggah solusi pada
submission slot yang disediakan di dashboard peserta situs COMPFEST X. Melalui
tahap ini, juri akan memilih 3 (tiga) peserta dengan nilai tertinggi untuk
berkompetisi di tahap final.
Rincian penting:
•

Pembagian studi kasus

: 5 Agustus 2018

•

Batas pengumpulan

: 19 Agustus 2018 pukul 23.55 (berdasarkan

waktu server COMPFEST X)
•

Format solusi

: Esai (.pdf)

•

Ukuran solusi

: Maksimal 10 MB (Megabyte)

•

Konten solusi

: 2 (Dua) hingga 5 (Lima) halaman tidak termasuk

referensi. Semua sumber yang digunakan dalam solusi harus dicantumkan
secara jelas.
•

Font

: Times New Roman (12pt untuk konten, 14pt

untuk judul)
•

Spasi

: 1.5

•

Alignment

: Justify

•

Margin

: 1inch

•

Paper

: A4

•

Bahasa

: Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

Pemilihan bahasa yang digunakan dalam esai tidak akan mempengaruhi
penilaian.
•

Batas jumlah pengunggahan

: Tidak terbatas (solusi yang valid adalah

yang dikumpulkan terakhir kali sebelum batas pengumpulan).

Awarding Night merupakan acara yang diadakan sebagai bentuk apresiasi
kepada seluruh peserta kompetisi COMPFEST X. Rangkaian acara Awarding Night
akan berisi sambutan dari para tamu undangan, pengumuman pemenang setiap
kompetisi, serta hiburan kepada seluruh tamu dan peserta yang hadir.

•

Setiap Rulebook memiliki versi revisi, harap diperhatikan dengan seksama.

•

Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

•

Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, peserta dapat menghubungi
narahubung yang tersedia.

Purwo

: 081546046101 / ID Line : purwoajifahmia

Putri

: 082299482339 / ID Line : dmqputri

Email

: bizzit@compfest.web.id

