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IoG-2020 

(IST AKPRIND goes to GEMASTIK 2020) 

 

PENDAHULUAN 
IoG-2020 atau IST AKPRIND goes to GEMASTIK 2020, merupakan program Bidang 
Kemahasiswaan IST AKPRIND Yogyakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan 
kompetensi mahasiswa, sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan 
dalam memajukan TIK dan pemanfaatannya, baik ketika masih dalam masa studi maupun 
kelak sesudah lulus studi. Pada tahun ini, IoG digelar untuk pertama kalinya dengan tema 
“Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Bangsa”. 
Melalui IoG, mahasiswa akan diuji dengan berbagai studi kasus pada masing-masing cabang 
lomba untuk menghasilkan solusi terbaik. Selanjutnya, para mahasiswa diharapkan mampu 
terus berkarya dan menyalurkan semangat inovasi dalam pengembangan TIK untuk 
kemajuan bangsa Indonesia.  
 
 

Cabang Lomba 
Cabang lomba yang dikompetisikan pada IoG-2020 meliputi:  
1. Cabang 1 Pemrograman (Programming) 
2. Cabang 2 Penambangan Data (Data Mining) 
3. Cabang 3 Desain Pengalaman Pengguna (UX Design)  
4. Cabang 4 Animasi (Animation) 
5. Cabang 5 Kota Cerdas (Smart City) 
6. Cabang 6 Karya Tulis Ilmiah TIK (ICT Scientific Paper) 
7. Cabang 7 Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development) 
8. Cabang 8 Piranti Cerdas, Sistem Benam & IoT (Smart Device, Embedded System & IoT) 
9. Cabang 9 Pengembangan Aplikasi Permainan (Game Development) 
10. Cabang 10 Pengembangan Bisnis TIK (ICT Business Development) 
 
 

Jadwal Lomba 
Sosialisasi & Pembentukan Tim ke-1 : Selasa 11 Februari 2020 
Pendampingan oleh Dosen : 20 Januari - 10 April 2020 
Pendaftaran Tim/Peserta : 20 Januari - 10 April 2020 
Seleksi Administrasi : 11-17 April 2020 
Kompetisi Cabang 1 Pemrograman : Rabu, 15 April 2020, Jam 09.00-12.00 
Penilaian Substansi : 18-23 April 2020 
Presentasi Tim Terpilih (Finalis) : 25 April 2020 
Pengumuman Pemenang : 05 Mei 2020 
 
 

Persyaratan & Prosedur Keikutsertaan Lomba 
1. Deskripsi, prosedur, kriteria penilaian, dan ketentuan setiap cabang mengacu pada Buku 

Panduan IoG-2020 ini 
2. Peserta adalah Mahasiswa IST AKPRIND aktif, maksimal semester 6 untuk jenjang Diploma 

3 dan semester 8 untuk mahasiswa jenjang Sarjana pada 30 April 2020 
3. Setiap tim terdiri dari maksimum 3 mahasiswa, kecuali untuk cabang lomba Karya Tulis 

TIK bersifat perorangan 
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4. Setiap tim/peserta dibimbing oleh 1 orang Dosen Pembimbing dari Dosen Tetap IST 
AKPRIND 

5. Setiap satu peserta hanya boleh 1 kali menjadi KETUA tim 
6. Penulisan nama mahasiswa peserta wajib menggunakan nama lengkap tanpa disingkat 
7. Materi karya yang diikusertakan dalam lomba; 

o tidak diperkenankan mengandung unsur fanatisme SARA (suku-agama-ras-antar 
golongan), radikalisme, asusila dan plagiarisme 

o belum pernah menjadi pemenang atau memperoleh penghargaan pada 
kompetisi sejenis baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun 
internasional 

8. Setiap karya yang diikutertakan dalam lomba harus orisinil dan tidak melanggar hak 
cipta, dilengkapi dengan Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani 
oleh Ketua Tim dan Dosen Pembimbing (mengetahui), kecuali untuk Cabang 1 
Pemrograman  

9. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dilakukan secara daring 
10. Tim/Peserta yang dinyatakan lolos Penjurian Administrasi dan terpilih untuk presentasi 

wajib mempresentasikan karyanya di hadapan Tim Juri sesuai jadwal dan ketentuan 
Panitia 

11. Penjurian pada setiap cabang lomba dilakukan secara berjenjang, yaitu: 
o Penjurian Admininstrasi 
o Penjurian Substansi 

Penjurian Substansi hanya dilakukan pada karya yang dinyatakan lolos Penjurian 
Administrasi 

12. Keputusan pemenang oleh Tim Juri tidak dapat diganggu gugat 
13. Dewan Juri dan Panitia tidak bertanggung jawab bila terjadi tuntutan hukum dari 

pihak-pihak lain atas karya yang sudah dikirim, baik terkait dengan hak cipta, 
kepemilikan, karya intelektual, atau apapun lainnya 

 
 

Fasilitas Tim/Peserta 
1. Setiap Tim/Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (Lolos Seleksi Administratif) akan 

diberikan Sertifikat Peserta IoG-2020 
2. Tim/Peserta yang dinyatakan sebagai Pemenang akan mendapatkan Hadiah berupa Uang 

Pembinaan dan Sertifikat Pemenang IoG-2020 
 
 

Juri Lomba 
1. Aspek Administrasi:  

a. Rokhana Dwi Bekti, S.Si., M.Si. & Sigit Hernowo, S.E. 
untuk cabang lomba berikut: 

 Cabang 1: Pemrograman 
 Cabang 2: Penambangan Data 
 Cabang 3: Desain Pengalaman Pengguna  
 Cabang 4: Animasi 
 Cabang 5: Kota Cerdas 

a. Windyaning Ustyannie, S.Si., M.Cs. & Slamet Adri Sapto Wiyono, A.Ma., Pd.SD.  
untuk cabang lomba berikut: 

 Cabang 6: Karya Tulis Ilmiah TIK 
 Cabang 7: Pengembangan Perangkat Lunak 
 Cabang 8: Piranti Cerdas, Sistem Benam & IoT 
 Cabang 9: Pengembangan Aplikasi Permainan 
 Cabang 10: Pengembangan Bisnis TIK 
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2. Aspek Substansi: 
a. Cabang 1: Pemrograman: 

o Dr. Suwanto Raharjo, S.Si., M.Kom. 
o Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. 

b. Cabang 2: Penambangan Data: 
o Dr. Suwanto Raharjo, S.Si., M.Kom. 
o Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. 

c. Cabang 3: Desain Pengalaman Pengguna: 
o Benny Firman, S.T., M.Eng. 
o Erma Susanti, S.Kom., M.Cs. 

d. Cabang 4: Animasi: 
o Dr. Ir. Amir Hamzah, M.T. 
o Muhammad Sholeh, S.T., M.T. 

e. Cabang 5: Kota Cerdas: 
o Dr. Ir. Amir Hamzah, M.T. 
o Muhammad Sholeh, S.T., M.T. 

f. Cabang 6: Karya Tulis Ilmiah TIK: 
o Dr. Suwanto Raharjo, S.Si., M.Kom. 
o Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. 

g. Cabang 7: Pengembangan Perangkat Lunak: 
o Dr. Ir. Amir Hamzah, M.T. 
o Muhammad Sholeh, S.T., M.T. 

h. Cabang 8: Piranti Cerdas, Sistem Benam & IoT: 
o Benny Firman, S.T., M.Eng. 
o Erma Susanti, S.Kom., M.Cs. 

i. Cabang 9: Pengembangan Aplikasi Permainan: 
o Dr. Ir. Amir Hamzah, M.T. 
o Muhammad Sholeh, S.T., M.T. 

j. Cabang 10: Pengembangan Bisnis TIK: 
o Dr. Suwanto Raharjo, S.Si., M.Kom. 
o Dr. Emy Setyaningsih, S.Si., M.Kom. 
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CABANG 1: PEMROGRAMAN 
Deskripsi 
Lomba pemrograman menguji kemampuan dan nalar dari setiap peserta dalam 
menyelesaikan program komputer untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. Kriteria 
penilaian mencakup kecepatan penulisan program dan ketepatan/efisiensi dari program yang 
dibuat untuk setiap kasus permasalahan terkait. Saat pertandingan, peserta akan diberikan 
deskripsi-deskripsi sejumlah permasalahan dan dalam kurun waktu 3 jam peserta harus 
menyusun dan mengumpulkan sebanyak mungkin program yang dapat menjawab masing-
masing permasalahan tersebut. Setiap program yang dibuat selain dapat menjawab dengan tepat 
kasus permasalahan yang diberikan, juga harus dapat dijalankan pada setiap kasus dalam 
waktu yang amat terbatas. Sehingga, selain peserta diadu dalam kecepatan penulisan 
program, peserta juga dituntut menemukan/menggunakan algoritma (dan struktur data) 
yang tepat dan efisien. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C, C++, atau Java. 

 
Peraturan Lomba 
1. Bentuk lomba adalah melalui pengerjaan soal yang harus diselesaikan dalam bentuk 

sebuah program 
2. Durasi waktu pengerjaan soal akan berlangsung selama 3 jam dan terdiri dari 5-10 soal 
3. Jadwal pelaksanaan lomba, peraturan, dan prosedur mengenai pengerjaan soal akan diatur 

dan diberitahukan kemudian melalui surel kepada Ketua Tim  
4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C, C++, atau Java 
5. Jika ditemukan indikasi kecurangan/plagiarisme, maka tim bersangkutan akan 

didiskualifikasi dari perlombaan atau diberi nilai 0 (nol) 
6. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba secara daring melalui URL: 

....................Google Form 

 
Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Program dapat menghasilkan jawaban yang benar dalam batas waktu eksekusi dan 

memori yang telah ditentukan 
2. Jumlah soal yang berhasil diselesaikan dengan benar 
3. Tidak melakukan kecurangan/plagiarisme 

 

CABANG 2: PENAMBANGAN DATA 
Deskripsi 
Penambangan Data semakin banyak menarik perhatian baik di kalangan industri maupun 
akademik dewasa ini, terutama dengan penggunaan deep learning yang merupakan suatu 
algoritma mutakhir. Keunggulan deep learning dibandingkan dengan algoritma konvensional 
adalah kemampuan untuk melatih jutaan bahkan milyaran parameter pembelajaran yang 
tersusun secara hierarkis multi lapis. Selain berkat terobosan algoritma, deep learning juga 
telah dimungkinkan berkat tersedianya stream data atau big data yang diperlukan untuk 
melatih parameter dalam jumlah raksasa tersebut. Dengan adanya konvergensi antara deep 
learning dan big data telah terbukti mampu memberikan insight atau performa yang sama 
dengan bahkan melampaui human level performance. Peserta lomba diharapkan mampu 
melakukan proses Penambangan Data terhadap big data yang tersedia secara publik di web 
serta sudah terverifikasi validitasnya. Langkah peserta selanjutnya adalah memvisualisasikan 
hasil proses penambangan data tersebut sehingga berguna bagi masyarakat. 
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Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

 Berkas lomba diunggah dalam satu bentuk RAR/ZIP dengan format penamaan 
file: IST_AKPRIND_IoG2020_PenambanganData_NamaKetuaTim 

 Ukuran maksimal file 8 MB 
 Berkas lomba diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri 

melalui Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses 
untuk membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
 Melalui URL: ....................Google Form 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 15-20 halaman kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis font 

Times New Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 cm, 
mulai Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan angka 
Arab pada sudut kanan atas dengan format penamaan file: 
IST_AKPRIND_IoG2020_PenambanganData_NamaKetuaTim  
Sistematika makalah sebagai berikut: dengan sistematika sebagai berikut: 
 Halaman sampul memuat:  

o Judul produk penambangan data 
o Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Penambangan Data” 
o Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
o Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi) 
o Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  

 Abstrak 
 Latar belakang yang terkait dengan permasalahan seputar deep learning dan big data 

untuk solusi bagi masalah yang ada di masyarakat Indonesia 
 Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari proses Penambangan Data 
 Batasan yang digunakan 
 Metode penambangan data 
 Desain dan implementasi penambangan data 
 Analisis 
 Kesimpulan 
 Dokumentasi 

b. File presentasi berisi 15-20 slide berisi ringkasan makalah  
c. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim dan 

Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

3. Dataset yang digunakan dipastikan bersifat terbuka untuk publik dan boleh digunakan 
untuk lomba 

4. Peserta tidak diharuskan menggunakan deep learning walaupun biasanya big data 
seringkali lebih dapat diselesaikan dengan deep learning 

5. Peserta boleh tapi tidak diharuskan untuk menggunakan GPU (Graphical Processing 
Unit) untuk melakukan komputasi algoritmanya 

6. Peserta boleh menggunakan tools, library, atau framework apa saja 
7. Solusi dan algoritma yang diusulkan belum pernah digunakan atau dipublikasikan 

sebelumnya, baik untuk lomba maupun publikasi ilmiah 
8. Jika solusi dan algoritma adalah modifikasi dari apa yang ada sebelumnya, harus 

dijelaskan modifikasi atau inovasi apa yang dilakukan, serta menjelaskan sumber asli 
maupun sumber inspirasi yang dirujuk 

9. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb; 
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Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Originalitas : 20%  
2. Manfaat : 20% 

3. Keruntutan alur, kejelasan, dan kelengkapan makalah : 20% 

4. Akurasi hasil : 20% 
5. Keruntutan alur, kejelasan, dan kelengkapan presentasi : 20% 

 

CABANG 3: DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA  
Deskripsi 
Lomba Desain Pengalaman Pengguna (UX Design) adalah lomba desain interaksi produk yang 
berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Dalam lomba ini yang menjadi 
fokus utama adalah pengalaman yang dirasakan pengguna ketika sedang menggunakan 
aplikasi tersebut secara menyeluruh. Para peserta lomba dituntut agar dapat merancang suatu 
antarmuka pengguna yang baik dengan menggunakan metode, sehingga didapatkan hasil 
desain aplikasi dengan kualitas UX yang baik. 

 

Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. berkas lomba diunggah (dibuat dalam satu bentuk RAR/ZIP) dengan format 
penamaan file: 
IST_AKPRIND_IoG2020_DesainPengalamanPengguna_NamaKetuaTim 

b. ukuran maksimal file 8 MB 
c. berkas lomba diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri 

melalui Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses 
untuk membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

d. paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
e. melalui URL: ....................Google Form 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 15-20 halaman kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis 

font Times New Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 
cm, mulai Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan 
angka Arab pada sudut kanan atas 
Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Halaman sampul memuat:  
 Judul produk desain pengalaman pengguna 
 Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Desain Pengalaman 

Pengguna” 
 Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
 Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi)  
 Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  

 Abstrak 
 Latar belakang masalah 
 Tujuan dan hasil yang dicapai 
 Metode pencapaian tujuan (user-centered design methodology) 
 Analisis desain karya meliputi: 

 Target pengguna  
 Batasan produk 
 Platform yang digunakan 
 Navigasi 
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 Arsitektur informasi 
 Wireframe 

 Skenario penggunaan produk (bukan manual penggunaan produk) 
 Metode dan hasil pengujian pengguna (user testing) 
 Kesimpulan 
 Daftar Pustaka (terbit 5 tahun terakhir) 

b. Poster (format JPEG), 1 lembar ukuran 70x70 cm, berisi abstraksi desain UX 
secara visual dan tekstual 

c. Prototipe berupa high-fidelity prototype product  
d. Video clip, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Menggambarkan kreativitas yang ditawarkan atau inovasi produk, dengan 
durasi maksimal 2 menit 

 Diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri melalui 
Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses untuk 
membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Diberi nama dengan format berikut: 
IST_AKPRIND_IOG2020_DesainPengalamanPengguna_NamaKetuaTim_J
udul  

 Informasi URL video clip disertakan saat mengunggah berkas lomba 
e. File presentasi berisi 15-20 slide berisi ringkasan makalah 
f. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 

dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

 
Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Orisinilitas, kelengkapan makalah, dan manfaat : 20% 
2. Metode desain dan pengujian berdasarkan prinsip UX : 20% 
3. Kreativitas dan estetika : 20% 
4. Prototipe dan video : 20% 
5. Keruntutan alur, kejelasan, dan kelengkapan presentasi : 20% 

 

CABANG 4: ANIMASI 
Deskripsi 
Animasi merupakan sebuah lomba karya cipta dalam bentuk visualisasi 2D maupun 3D yang 
mengandung unsur kreativitas dan inovasi untuk menciptakan masyarakat yang berdikari, 
sehat, serta mandiri berbasis TIK untuk kedaulatan bangsa, sebagai elemen penting dalam 
karya cipta tersebut. Karya yang dilombakan berbentuk film pendek dari bentuk digital 
animation, dengan spesifikasi sebagai berikut: 
1. Film animasi dapat dibuat dengan gaya gambar/visual secara bebas (kartun, realistic, 

stylized, atau kombinasinya) 
2. Pembuatan film animasi harus menggunakan bantuan komputer 
3. Unsur-unsur utama yang harus ada dalam film animasi antara lain: cerita, karakter/ 

tokoh, environment & property, musik & suara 
4. Musik dan suara harus mengandung konteks/ciri khas/identitas ke-Indonesia-an 
5. Musik dan suara harus bersifat orisinil atau karya sendiri; tidak boleh mengambil klip 

atau plug-in yang sudah ada 
6. Perwujudan karakter/tokoh bersifat bebas (manusia, hewan/fable, mesin/robot, atau 

benda lainnya) 
7. Setting cerita/environment & property bersifat nasional 
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Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. Berkas lomba diunggah (dibuat dalam satu bentuk RAR/ZIP) dengan format 
penamaan file: IST_AKPRIND_IoG2020_Animasi_NamaKetuaTim 

b. Paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
c. Melalui URL: ....................Google Form + Tautan Google Drive 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Video animasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Format .MP4 dengan durasi 5-7 menit dengan resolusi minimal 1280x720 
(720p) dengan framerate 24 fps 

 Diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri melalui 
Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses untuk 
membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Memuat logo IST AKRPRIND Yogyakarta 
 Konten berisi unsur budaya Indonesia 
 Karya boleh dibuat dengan metode shader/rendering bebas (ray trace, 

realistic, kartun, dan lain-lain) serta boleh menggunakan plug-in kecuali 
dalam hal cerita, karakter, environment, property, dan musik serta suara 

 Informasi URL video disertakan saat mengunggah berkas lomba  
b. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 

dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

 
Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Ide, konsep, orisinilitas : 20% 
2. Konsistensi tema : 20% 
3. Kreativitas dalam implementasi : 20% 
4. Teknik (modelling/lighting/motion) : 20% 
5. Kekuatan pesan, artistik : 20% 

 

CABANG 5: KOTA CERDAS 
Deskripsi 
Kota cerdas atau smart city adalah suatu konsep mengenai pemanfaatan data untuk mengelola 
kota/melayani masyarakat. Inovasi kota cerdas dirancang guna melayani dan membantu 
berbagai kegiatan masyarakat, terutama dalam mengelola sumber daya secara efisien dan 
memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat hingga untuk mengantisipasi 
kejadian yang tidak terduga. Smart city merupakan impian bagi semua negara di dunia. Dengan 
smart city, berbagai macam data dan informasi dapat dikumpulkan dari sensor yang terpasang 
di setiap sudut kota, dianalisis oleh aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget. Melalui 
gadget-nya, secara interaktif pengguna juga dapat menjadi sumber data, mereka mengirim 
informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain. 

 
Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. berkas lomba diunggah (dibuat dalam satu bentuk RAR/ZIP) dengan format 
penamaan file: IST_AKPRIND_IoG2020_KotaCerdas_NamaKetuaTim 

b. paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
c. melalui URL: ....................Google Form+ Tautan Google Drive 
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2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 25-30 halaman kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis 

font Times New Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 
cm, mulai Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan 
angka Arab pada sudut kanan atas 
Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Halaman sampul memuat:  
 Judul produk aplikasi kota cerdas 
 Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Kota Cerdas”  
 Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
 Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi)  
 Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  

 Abstrak 
 Latar belakang masalah 
 Tujuan dan manfaat aplikasi 
 Batasan aplikasi 
 Implementasi 
 Screenshot mockup aplikasi 
 Dokumentasi penggunaan 
 Target pengguna aplikasi 
 Kesimpulan 
 Daftar Pustaka (terbit 5 tahun terakhir) 

g. Video dengan ketentuan sebagai berikut: 
 Format .MP4 dengan durasi 5 menit  
 Diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri melalui 

Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses 
untuk membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Berisi gambaran implementasi aplikasi smart city  
 Memuat logo IST AKRPRIND Yogyakarta 
 Informasi URL video disertakan saat mengunggah berkas lomba 

h. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 
dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

 
Ketentuan Khusus 
1. Makalah menekankan pada permasalahan yang ada dalam kota modern 
2. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia, namun dimungkinkan pemakaian beberapa 

istilah bahasa asing yang lebih mudah dipahami 
3. Ide kreatif aplikasi smart city direalisasikan menjadi bentuk perangkat keras maupun 

aplikasi yang merupakan solusi inovatif dari permasalahan yang dipaparkan.  

 
Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Ide, konsep, orisinilitas : 20% 
2. Potensi manfaat : 20% 
3. Keruntutan alur, kejelasan, dan kelengkapan  : 20% 
4. Fungsi dan fitur aplikasi : 20% 
5. Kreativitas dan estetika video  : 20% 
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CABANG 6: KARYA TULIS ILMIAH TIK 
Deskripsi 
Lomba Karya Tulis Ilmiah mendorong peserta untuk menumbuhkembangkan sebuah karya 
tulis dalam bentuk penuangan gagasan atau ide kreatif yang bersifat visioner dan 
implementatif untuk mencari solusi atas permasalahan bangsa yang siap terbit pada jurnal 
ilmiah (nasional atau internasional dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah pada jurnal yang 
dituju. Pada IoG-2020 ini, diharapkan peserta yang mengikuti cabang lomba ini mampu 
berinovasi dan menyajikan karya tulis ilmiah yang memberikan solusi dari segi TIK untuk 
kedaulatan bangsa.  

 
Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. Berkas lomba diunggah dengan format penamaan file: 
IST_AKPRIND_IoG2020_KaryaTulisIlmiahTIK_NamaKetuaTim 

b. paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
c. melalui URL: ....................Google Form 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 25-30 halaman kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis 

font Times New Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 
cm, mulai Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan 
angka Arab pada sudut kanan atas 
Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Halaman sampul memuat:  
 Judul  
 Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Karya Tulis Ilmiah TIK”  
 Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
 Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi)  
 Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  

 Isi makalah: 
 Judul karya tulis ilmiah 
 Identitas Penulis, memuat: 

Nama penulis 1, Nama penulis 2, Nama penulis 3  
Prodi penulis 1, Prodi penulis 2, Prodi penulis 3 
Email penulis 1, Email penulis 2, Email penulis 3  

 Abstrak 
Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia, berisi tidak lebih dari 
300 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: 
latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, ditulis 
dengan jarak baris 1,0 spasi. 
Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci. 

 Abstract 
Abstract ditulis dalam Bahasa Inggris, format font italic, berisi 
tidak lebih dari 300 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan 
yang meliputi: latar belakang, tujuan, metode, hasil dan 
kesimpulan, ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi.  
Di bawah abstract disertakan 3-5 keywords. 

 Pendahuluan 
Pendahuluan beri gambaran umum dari observasi awal dan 
fenomena mengenai topik yang diangkat. Latar belakang, 
rumusan, tujuan dari kegiatan (penelitian, pengabdian, atau yang 
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lainnya) serta manfaat untuk waktu yang akan datang 
ditunjukkan dalam pendahuluan. Dengan merujuk dari berbagai 
sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis/peneliti 
lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait dapat 
dikemukakan disini untuk menerangkan kemutakhiran substansi 
pekerjaan. 

 Metode 
Judul bagian ini dapat diganti dengan Metode Penelitian, Metode 
Pelaksanaan, atau Bahan dan Metode, atau judul lain bergantung 
pada kegiatan dan metodologi yang dilakukan. Penulis juga 
diberi kebebasan untuk memberi judul lain, seperti Pendekatan 
Teoritik atau Konsideran Percobaan. Secara umum, bagian ini 
berisi tentang bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, 
lama, dan tempat dilakukannya observasi, bahan dan alat yang 
digunakan, metode untuk memperoleh data/informasi, serta cara 
pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode harus 
dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji 
coba ulang. Acuan (referensi) harus dimunculkan jika metode 
yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. 

 Hasil dan Pembahasan 
Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari 
observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel atau gambar. 
Tidak ada spekulasi dan interpretasi dalam bagian ini, yang ada 
hanya fakta. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan 
dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, 
terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang 
pernah dilakukan oleh orang lain. Interpretasi dan ketajaman 
analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan 
di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan 
yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat 
bermanfaat untuk kelanjutan bagi penelitian mendatang. 
Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan 
persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang 
ditemukan dalam berbagai pustaka (penelitian terdahulu) perlu 
mendapatkan catatan di sini. Hasil dan Pembahasan hendaknya 
menjadi satu kesatuan, dan tidak dipisah menjadi subbab 
tersendiri. 

 Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa 
pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan 
menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan 
dalam Pendahuluan. 

 Ucapan Terimakasih 
Ucapan terimakasih bisa diberikan kepada setiap  

 Daftar Pustaka 
Pustaka yang diacu diutamakan jurnal dan prosiding, minimal 
berjumlah 10 pustaka yang terbit 5 tahun terakhir. 

b. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 
dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 
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Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Judul (kesesuaian judul dan isi) : 10% 
2. Abstrak & Abstract 

Kelengkapan: latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, kata kunci) : 10% 
3. Pendahuluan 

Kesesuaian masalah yang mendasari pelaksanaan, dan uraian dasar-dasar keilmuan 
dan referensi yang mendukung kemutahiran substansi : 20% 

4. Metode 
Kesesuaian dengan masalah, penggunaan atau pengembanganmetode baru : 20%  

5. Hasil dan Pembahasan 
Kejelasan penampilan data, proses/teknik pengolahan data, ketajaman analisis dan 
sintesis data, perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil sejenis  : 20% 

6. Kesimpulan 
Kesesuaian dan tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan : 10% 

7. Daftar Pustaka : 10% 

 

CABANG 7: PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 
Deskripsi 
Cabang pengembangan perangkat lunak menguji kemampuan peserta dalam mengembangkan 
ide kreatif untuk memberikan solusi penyelesaian masalah di Indonesia dalam bentuk 
perangkat lunak berkualitas tinggi. Fokus pada lomba ini adalah aspek inovasi yang kreatif dan 
pemanfaatan TIK untuk mencerdaskan masyarakat sehingga perangkat yang dihasilkan 
mampu memberikan dampak untuk kemandirian dan kecerdasan masyarakat umum. Dampak 
ini harus dibuktikan bukan hanya dalam bentuk argumentasi namun juga harus didukung 
dengan data. Produk perangkat lunak yang dihasilkan harus bisa dioperasikan sehingga 
dampak tersebut dapat terukur. Platform produk perangkat lunak tidak dibatasi. 

 
Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. berkas lomba diunggah (dibuat dalam satu bentuk RAR/ZIP) dengan format 
penamaan file: 
IST_AKPRIND_IoG2020_PengembanganPerangkatLunak_NamaKetuaTim 

b. paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
c. melalui URL: ....................Google Form + Tautan Google Drive 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 25-30 halaman kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis 

font Times New Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 
cm, mulai Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan 
angka Arab pada sudut kanan atas 
Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Halaman sampul memuat:  
 Judul produk perangkat lunak 
 Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Pengembangan Perangkat 

Lunak” 
 Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
 Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi)  
 Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  

 Abstrak 
 Latar belakang dan ide perangkat lunak 
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 Tujuan dan manfaat perangkat lunak 
 Batasan perangkat lunak yang dikembangkan 
 Metodologi pengembangan perangkat lunak  
 Analisis kebutuhan dan desain solusi perangkat lunak 
 Screenshot mockup antarmuka perangkat lunak 
 Cara instalasi perangkat lunak 
 Cara penggunaan perangkat lunak 
 Nilai inovasi dan dampak pemanfaatan perangkat lunak 
 Deskripsi fungsional perangkat lunak dan penjelasan setiap fitur 
 Daftar komponen (atau software library) yang digunakan beserta lisensi 

dari komponen (atau software library) 
 Kesimpulan 
 Daftar Pustaka (terbit 5 tahun terakhir) 

b. Executable file atau informasi URL perangkat lunak jika berbasis web 
c. Video rancangan perangkat lunak, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Format .MP4 dengan durasi 10 menit  
 Diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri melalui 

Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses 
untuk membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Berisi demo penggunaan perangkat lunak oleh pengguna   
 Memuat logo IST AKRPRIND Yogyakarta 
 Informasi URL video disertakan saat mengunggah berkas lomba 
 Perangkat lunak boleh dijalankan menggunakan emulator lalu direkam 

menggunakan perangkat lunak screen recording (misal: Camstudio, 
Camtasia, dan semacamnya) 

 Demonstrasi juga boleh menggunakan device asli lalu direkam 
menggunakan kamera 

d. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 
dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

 
Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Kesesuaian ide dan implementasi perangkat lunak : 20% 
2. Urgensi perangkat lunak : 20%  
3. Potensi manfaat dan keberlanjutannya : 20% 
4. Desain antarmuka, usabilitas : 20% 
5. Proses pengembangan sesuai metodologi pengembangan yang baik : 20% 

 

CABANG 8: PIRANTI CERDAS, SISTEM BENAM & IoT 
Deskripsi 
Piranti cerdas (smart device) adalah sebuah hasil karya teknologi yang bekerja secara 
interaktif, adaptif, dan otomatis, sehingga mampu memberikan suatu solusi bagi permasalahan 
sehari-hari. Tingkat kecerdasan suatu piranti dapat dicapai dengan memanfaatkan suatu 
kecerdasan buatan (artificial intelligent) yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah.  
Sementara itu sistem benam (embedded system) adalah sebuah piranti keras (hardware) yang 
bekerja berdasarkan perintah dari piranti lunak (software) dan didesain memiliki tujuan dan 
fungsi yang spesifik. Dengan menggabungkan konsep piranti cerdas dan sistem benam, maka 
diharapkan dapat terciptanya sebuah sistem kompleks memiliki kualitas yang baik. Dilengkapi 
dengan antarmuka yang baik dan penggunaan sensor sebagai input dari keadaan lingkungan, 
piranti cerdas dapat bekerja secara efisien dan memberikan manfaat yang besar bagi 
lingkungan dan masyarakat. 
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Internet of Things (IoT) atau Internet untuk Segalanya adalah suatu konsep dimana objek 
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya 
interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT 
bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara 
terus-menerus, sehingga memiliki kemampuan untuk berbagi data, kendali jarak jauh, dan 
sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. 
Tim peserta cabang lomba ini diharapkan dapat mengembangkan suatu piranti cerdas yang 
menerapkan algoritma kecerdasan buatan tertentu, mengimplementasikannya dalam suatu 
sistem benam, serta memenghungkannya dengan jaringan internet untuk mengetahui dan 
memberikan respon adaptasi dengan situasi lingkungannya. Tingkat kecerdasan yang dimiliki 
oleh piranti tersebut dapat dikembangkan dari proses belajar mandiri ataupun dengan 
memanfaatkan data pengukuran jaringan sendor dan hasil belajar yang telah tersedia di 
lingkungan, yang diperoleh melalui keterhubungan dengan jaringan internet.  
Piranti yang dibangun tersebut merupakan elemen sistem keterhubungan yang diharapkan 
dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang 
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan keluatan, peningkatan produksi 
pangan, sistem logistik, pembangkitan dan penghematan energi, instrumentasi dan kendali 
elektronik kewilayahan, transportasi cerdas, pengendalian dan mitigasi bencana, sistem 
keamanan cerdas, penyelematan lingkungan hidup, sistem aplikasi berbasis pemetaan 
geografis, dunia kesehatan, teknologi asistif untuk disabilitas atau pasien yang sakit, sistem 
perdagangan elektronik, literasi ekonomi digital, perangkat rumah tangga cerdas, automasi 
cerdas di industri, dan sebagainya. 

 
Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. berkas lomba diunggah (dibuat dalam satu bentuk RAR/ZIP) dengan format 
penamaan file: IST_AKPRIND_IoG2020_PirantiCerdas_NamaKetuaTim 

b. paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
c. melalui URL: ....................Google Form + Tautan Google Drive 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 25-30 halaman kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis 

font Times New Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 
cm, mulai Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan 
angka Arab pada sudut kanan atas 
Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Halaman sampul memuat:  
 Judul produk piranti cerdas 
 Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Piranti Cerdas, Sistem 

Benam & IoT” 
 Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
 Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi)  
 Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  

 Abstrak 
 Latar belakang dan ide piranti cerdas 
 Metode pengembangan piranti cerdas 
 Desain piranti cerdas 

 Sumber daya (power source) 
 Spesifikasi penggunaan sensor 
 Skema rangkaian alat 
 Desain 3D alat 

 Mockup dan dokumentasi piranti cerdas 
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 Analisis kinerja 
 Kesimpulan 
 Daftar Pustaka (terbit 5 tahun terakhir) 

b. Video, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 Format .MP4 dengan durasi 10 menit  
 Diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri melalui 

Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses 
untuk membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Berisi gambaran piranti cerdas yang menarik investor dan pengguna  
 Memuat logo IST AKRPRIND Yogyakarta 
 Informasi URL video disertakan saat mengunggah berkas lomba 

c. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 
dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

 
Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Kesesuaian ide dan implementasi perangkat lunak : 20% 
2. Urgensi perangkat lunak : 20%  
3. Potensi manfaat dan keberlanjutannya : 20% 
4. Desain antarmuka, usabilitas : 20% 
5. Proses pengembangan sesuai metodologi pengembangan yang baik : 20% 

 

CABANG 9: PENGEMBANGAN APLIKASI PERMAINAN 
Deskripsi 
Lomba pengembangan aplikasi permainan mendorong peserta untuk berkreasi dan berinovasi 
mengembangkan aplikasi permainan yang mampu berjalan dengan baik untuk memenuhi 
tujuan yang dicapai, memperlihatkan sisi pendidikan, mempunyai dampak dan manfaat, 
sekaligus mengandung unsur menghibur (entertainment value) dari sebuah permainan. 

 
Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. berkas lomba diunggah (dibuat dalam satu bentuk RAR/ZIP) dengan format 
penamaan file: IST_AKPRIND_IoG2020_PengembanganAplikasiPermainan 
_NamaKetuaTim 

b. paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
c. melalui URL: ....................Google Form + Tautan Google Drive 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 25-30 halaman kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis 

font Times New Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 
cm, mulai Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan 
angka Arab pada sudut kanan atas 
Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Halaman sampul memuat:  
 Judul produk aplikasi permainan 
 Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Pengembangan Aplikasi 

Permainan” 
 Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
 Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi)  
 Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  
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- 

 Abstrak 
 Latar belakang dan ide aplikasi permainan 
 Tahapan rancangan dan implementasi yang dilakukan dari awal hingga 

aplikasi permainan diselesaikan 
 Teknologi dan sumber daya yang digunakan untuk pengembangan dan 

penggunaan nantinya 
 Deskripsi aplikasi permainan, meliputi:  

 High concept statement; beberapa kalimat yang mendeskripsikan 
aplikasi permainan yang dikembangkan 

 Story atau cerita dari aplikasi permainan 
 Mechanics and players’ role; aturan dan prosedur pada permainan, 

dan informasi terkait apa yang dilakukan oleh satu/ beberapa 
pemain pada aplikasi permainan 

 Genre (action, strategy, RPG, read world simulation, construction & 
management, adventure, puzzle, dsb) 

 Competition modes (single player, competitive multi player, 
cooperative multi player, dsb); 

 General summary of progression (level atau story dari permainan 
 Target audience; siapa target pasar dari aplikasi permainan 
 Gambar-gambar dan penjelasan tentang: storyboard, screenshot, 

wireframe, maupun ilustrasi visual dari aplikasi permainan untuk 
memudahkan juri dalam menilai game concept yang dikembangkan, 
aesthetics merupakan hal yang penting.  

 Informasi lain yang membantu menjelaskan aplikasi permainan 
 Cara instalasi dan petunjuk cara memainkan aplikasi permainan  

b. Video, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 Format .MP4 dengan durasi 5 menit dengan resolusi minimal 1280x720 

(720p) dengan framerate 24 fps 
 Diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri melalui 

Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses untuk 
membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Memuat logo IST AKRPRIND Yogyakarta 
 Memuat deskripsi singkat aplikasi permainan yang mencakup latar 

belakang dan motivasi, fitur, cerita yang terkandung pada permainan, serta 
aturan dan prosedur permainan  

 Memperlihatkan aplikasi sedang dimainkan oleh pengguna pada beberapa 
level 

c. Poster (format JPEG), 1 lembar ukuran 70x70 cm, berisi abstraksi aplikasi 
permainan secara visual dan tekstual 

d. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 
dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

 
Ketentuan Khusus 
1. Aplikasi permainan siap diinstal, dimainkan, dan dinilai oleh dewan juri di lingkungan 

kerja juri (executable file atau sejenisnya) 
2. Permainan harus bisa dijalankan pada sebuah mesin komputasi (PC,  smartphone, 

portable device, atau yang lainnya) 
3. Aplikasi permainan yang dikembangkan boleh dijalankan di platform manapun, misal 

seperti Linux, Mac, Windows, Android (smartphone), Internet Browser, portable 
device, atau lainnya 
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Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Unsur pendidikan, manfaat, dan dampak dari permainan : 20% 
2. Kreativitas dalam pengembangan permainan : 20% 
3. Aesthetics (desain grafis, UX, suara, musik) yang baik dan menarik : 20% 
4. Gameplay secara keseluruhan yang menarik dan menghibur : 20% 
5. Kesesuaian dengan fitur-fitur atau fungsi : 20% 

 

CABANG 10: PENGEMBANGAN BISNIS TIK 
Deskripsi 
Kategori lomba ini adalah kompetisi pengembangan model bisnis dengan produk TIK. Lomba 
ini memberikan kesempatan kepada peserta yang memiliki ide bisnis, start up, dan 
pengembangan usaha yang berorientasi pada produk TIK, baik berupa jasa maupun produk. 
Lomba ini akan menyeleksi ide pengembangan bisnis dalam bentuk ringkasan eksekutif, 
business plan, dan kompetisi produk, disertai dengan proyeksi bisnisnya. 

 
Peraturan Lomba 
1. Pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba dengan ketentuan sbb: 

a. berkas lomba diunggah (dibuat dalam satu bentuk RAR/ZIP) dengan format 
penamaan file: 
IST_AKPRIND_IoG2020_PengembanganBisnisTIK_NamaKetuaTim 

b. paling lambat tanggal: 10 April 2020 jam: 00.00 WIB 
c. melalui URL: ....................Google Form + Tautan Google Drive 

2. Isi berkas lomba meliputi: 
a. Makalah dalam format PDF berisi 15 halaman (termasuk lampiran, tidak 

termasuk halaman sampul ) kuarto/A4, 1,5 spasi, jenis font Times New 
Roman ukuran 12 PT, margin kiri-atas-kanan-bawah: 4-4-3-3 cm, mulai 
Abstrak hingga Daftar Pustaka diberi nomor halaman menggunakan angka 
Arab pada sudut kanan atas 
Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Halaman sampul memuat:  
 Judul pengembangan bisnis TIK 
 Di bawah judul dituliskan “Cabang Lomba Pengembangan Bisnis TIK”  
 Logo IST AKPRIND berwarna berukuran 5x5 cm 
 Identitas tim (NIM, Nama lengkap, Prodi)  
 Di bagian bawah halaman sampul dituliskan nama PT, di tengah:  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
2020  

 Ringkasan perusahaan 
 Deskripsi produk atau layanan di bidang TIK (termasuk kondisi 

perkembangan produk atau layanan tersebut saat ini) 
 Analisis pasar dan kompetitor:  

 Ukuran pasar, pangsa pasar potensial kebutuhan pelanggan atau 
pasar 

 Deskripsi mengenai kompetitor 
 Strategi Bisnis 

 Kekayaan intelektual: status paten dan lisensi (jika ada) 
 Strategi penjualan dan marketing 
 Strategi Keuangan: 

a. Jumlah dana investasi yang dibutuhkan 
b. Cash flow, proyeksi pendapatan dalam 3-5 tahun 
c. Strategi untuk mitigasi risiko  



Hal. 18 

Buku Panduan IoG-2020 
 

 Tim manajemen dan/atau penasihat, termasuk pengalaman yang 
relevan  

 Informasi lainnya yang menjadi daya tarik (traction) bisnis 
 Analisis finansial yang lebih detail dilengkapi spreadsheet, grafik, detail 

gambar, atau data lainnya (sebagai lampiran) 
 Latar belakang dan ide aplikasi permainan 

b. Video, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 Format .MP4 dengan durasi 5 menit dengan resolusi minimal 1280x720 

(720p) dengan framerate 24 fps 
 Diunggah pada penyimpanan awan (cloud) yang dibuat sendiri melalui 

Google Drive oleh setiap tim dan Panitia IoG-2020 mendapat akses untuk 
membaca folder dan file-file yang ada di dalam drive tersebut 

 Memuat logo IST AKRPRIND Yogyakarta 
 Menampilkan bentuk fisik produk atau simulasi layanan TIK  
 Semua anggota tim harus terlihat dalam video 
 Memperlihatkan aplikasi sedang dimainkan oleh pengguna pada beberapa 

level 
c. Poster (format JPEG), 1 lembar ukuran 70x70 cm, berisi abstraksi 

pengembangan bisnis TIK secara visual dan tekstual 
d. Surat Pernyataan (tidak harus bermeterai) ditandatangani oleh Ketua Tim 

dan Dosen Pembimbing (mengetahui) yang menyatakan bahwa karya yang 
diikutsertakan adalah orisinil dan tidak melanggar hak cipta 

 
Kriteria & Bobot Penilaian 
1. Penjelasan masalah bisnis, solusi, model bisnis : 20% 
2. Produk atau layanan TIK yang ditawarkan yang menarik : 20% 
3. Pasar (peluang, kebutuhan, target pasar, kompetitor)  : 20% 
4. Strategi bisnis (sustainability, marketing yang berkualitas, financial forecast & planning 

dengan benar, mitigasi risiko : 20% 
5. Daya tarik bisnis (capaian, hasil penjualan, jumlah pelanggan, kemitraan : 20% 

 

PENUTUP 
Buku Panduan IoG-2020 ini disusun sebagai acuan bagi Panitia dan Peserta. Hal-hal yang 
kurang jelas atau belum tercantum dalam Buku Panduan ini akan diatur kemudian oleh Panitia 
dengan mengacu pada prinsip-prinsip jujur, adil, dan transparan. 

 
 

 


