
 

 



 

 

DAFTAR ISI 

 

I. Tema Kegiatan  ........................................................................................ 1 

II. Pendahuluan ............................................................................................ 1 

III. Bentuk Kegiatan....................................................................................... 2 

3.1 Lomba Programming .................................................................... 3 

3.2 Lomba Jaringan Komputer ........................................................... 5 

3.3 Lomba Karya Cipta Teknologi ...................................................... 7 

3.4 Internet of Things ........................................................................ 13 

3.5 Lomba Video Animasi ................................................................. 18 

3.6 Lomba Desain Poster .................................................................. 21 

3.7 Lomba Perencanaan Bisnis TI .................................................... 24 

3.8 Lomba Smart Tourism Application ........................................... 32 

IV Peraturan Perlombaan PNB IT COMPETITION #13 .......................... 39 

V Penutup................................................................................................... 40 

5.1 Jadwal Technical Meeting PNB IT COMPETITION 2021 ............... 42 

5.2 Jadwal Kegiatan PNB IT COMPETITION 2021 ............................... 43 

 

 

 

  

 



 

 

1 

 

I. Tema Kegiatan 

“Empowering Creative Thinking in Digital Technology” 

II. Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai 

dimensi kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya 

maupun pendidikan, kemajuan teknologi digital yang semakin 

pesat mendorong kita untuk semakin berpikir cepat dan kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu hal yang penting 

dalam masyarakat modern, karena dapat membuat manusia 

menjadi lebih fleksibel, terbuka, dan mudah beradaptasi dengan 

berbagai situasi dan permasalahan dalam kehidupan. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu karakteristik 

yang dikehendaki dunia kerja, terutama dalam kondisi saat ini 

yang memerlukan individu dengan kebebasan dan keleluasaan 

dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan efektif, efisien, 

dan tepat sasaran. Kreativitas merupakan suatu tuntutan 

pendidikan dan kehidupan yang sangat penting pada saat ini.  

Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan 

perkembangan baru dalam suatu kehidupan. Individu dan 

organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh 

lingkungannya karena mereka dapat mampu memenuhi 

kebutuhan lingkungan yang terus berubah dan mampu untuk 

bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. 

Membawa tujuan untuk membangun sebuah upaya 

pemberdayaan terhadap generasi muda agar tumbuh menjadi 

generasi yang kehidupannya dipenuhi dengan sebuah kreativitas 

dan inovasi, menjadikan kami bergerak untuk mengakomodasi 

setiap kesempatan generasi muda yang ingin berkembang. 
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III. Bentuk Kegiatan 

PNB IT Competition 2021 merupakan ajang kompetisi 

bidang IT yang meliputi delapan cabang lomba untuk tingkat 

SMA/SMK/Sederajat dan Mahasiswa. Untuk tingkat 

SMA/SMK/Sederajat diselenggarakan tiga cabang lomba yaitu 

Lomba Karya Cipta Teknologi, Jaringan Komputer dan 

Programming. Untuk tingkat Mahasiswa diselenggarakan lima 

cabang lomba yaitu Desain Poster, Internet Of Things, Video 

Animasi,  Perencanaan Bisnis TI, dan Smart Tourism Application. 
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Lomba Programming 
Biaya Pendaftaran/orang : Rp.85.000 ,- 

 

Tanggal Penting : 

• Technical Meeting  : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Pelaksanaan Lomba : Jumat, 17 September 2021 

• Pengumuman Pemenang : Minggu, 19 September 2021 

Persyaratan Peserta : 

• Peserta merupakan siswa/siswi SMA/SMK/Sederajat se-

Indonesia dengan menunjukan Kartu Pelajar. 

• Setiap peserta mewakili sekolahnya masing-masing. 

• Setiap sekolah maksimal mengirim 3 orang peserta. 

Teknis Pelaksanaan : 

• Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C++. 

• Program yang digunakan adalah Code Blocks versi 20.03.  

• Perlombaan akan dibagi menjadi 2 babak yaitu sebagai 

berikut. 

o Babak I (Penyisihan) Offline 

- Peserta akan diminta menjawab 43 soal teori yang terdiri 

dari 40 soal objektif dan 3 soal essay. Untuk menyelesaikan 

soal, panitia memberikan waktu 60 menit. 

- Hasil penilaian babak penyisihan akan menentukan 

peserta yang lolos ke babak final, yaitu 10 peserta yang 

mendapat point terbanyak.  

- Hasil akhir babak penyisihan akan diumumkan paling 

lambat 60 menit setelah babak penyisihan berakhir. 

o Babak II (Final) Offline 

- Babak final dimulai 15 menit setelah pengumuman hasil 

dari babak penyisihan. 
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- Pada babak ini diikuti oleh 10 peserta yang telah 

dinyatakan lolos dari babak penyisihan.  

- Peserta akan diberikan 3 soal praktek oleh panitia yang 

harus diselesaikan dalam bentuk program C++. Untuk 

menyelesaikan soal, panitia memberikan waktu 60 menit. 

- Hasil penilaian babak final akan menentukan Juara I, II, III. 

Kriteria Penilaian : 

• Babak I (Penyisihan) :  

Soal Objektif : 

▪ Jawaban Benar  : 2 poin 

▪ Tidak Menjawab  : 0 poin 

▪ Jawaban Salah  : -1 poin 

Soal Essay     : 20 poin (total) 

Total poin semua soal  : 100 poin 

 

• Babak II (Final) : 

1. Analisis dan Logika : 50 % 

2. Kesesuaian Tampilan : 20 % 

3. Efisiensi Kode : 20 % 

4. Kecepatan   : 10 % 
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Lomba Jaringan Komputer  

Biaya Pendaftaran /tim : Rp.115.000 ,- 

Tanggal Penting : 

• Technical Meeting : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Pelaksanaan Lomba : Sabtu, 18 September 2021 

• Pengumuman Pemenang : Minggu, 19 September 2021 

 

Persyaratan Peserta : 

• Peserta merupakan siswa/siswi SMA/SMK/Sederajat se-

Indonesia dengan menunjukan Kartu Pelajar. 

• Setiap Individu hanya diperbolehkan terdaftar pada satu tim. 

• Sifat lomba adalah ber-tim, dimana setiap tim terdiri dari 2 

orang. 

• Setiap Sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari 1 tim. 

 

Teknis Pelaksanaan : 

• Peserta akan dibagi menjadi 2 gelombang. 

• Setiap gelombang terdiri dari 8 tim. 

• Setiap gelombang akan melalui 2 sesi secara bergilir. 

• Hasil akhir adalah kalkulasi dari Sesi I (Teori) dengan bobot 

40% ditambah Sesi II (Praktek) dengan bobot 60%. 

 

Sesi I (Teori) Offline 

Peserta akan diminta menjawab 50 soal pilihan ganda. Untuk 

menyelesaikan soal, Panitia memberikan waktu 60 menit. 

Sesi II (Praktek) Offline 

Pada sesi ini panitia memberikan waktu 120 menit untuk 

melakukan tes praktek :  

• Mengkonfigurasi sebuah server dan client menggunakan 

Mikrotik rb750, Wireless Router dan IP Camera.  
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• Sistem Operasi yang digunakan untuk Pc Server dan 

Client adalah Windows 8.1 pro. Untuk Client Smartphone 

menggunakan Sistem Operasi IOS/Android.  

• Hasil akhir adalah kalkulasi dari Sesi I (Teori) dengan 

bobot 40% ditambah Sesi II (Praktek) dengan bobot 60%. 

 

Peraturan Perlombaan Jaringan Komputer : 

1. Peserta dilarang membawa konektor dan kabel sendiri.  

2. Panitia hanya menyediakan 12 buah konektor dan kabel utp 

dengan panjang 9 meter per tim untuk crimping kabel yang 

akan digunakan pada saat perlombaan.  

3. Jika konektor peserta habis silahkan minta ke panitia, namun 

akan dikenakan pengurangan point sesuai jumlah konektor 

yang diminta. 

4. Jika terjadi kesalahan pada saat perlombaan oleh peserta, 

panitia tidak akan memberikan waktu tambahan. 

5. Apabila terjadi pelanggaran maka panitia berhak menindak 

tegas hingga didiskualifikasi. 

 

Kriteria Penilaian : 

Sesi I (Teori)   : bobot 40% 

▪ Benar    : 2 point 

▪ Salah    : -1 point 

▪ Tidak menjawab  : 0 point 

 

Sesi II (Praktek)   : bobot 60% 

▪ Kesesuaian konfigurasi pada server dan client dengan 

skema jaringan pada soal, bobot 30% 

▪ Pengecekan hasil instalasi jaringan dilakukan sesuai 

dengan prosedur, bobot 15% 

▪ Menerapkan kebersihan dan keselamatan kerja, bobot 5% 

▪ Tanya Jawab, bobot 10% 
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Lomba Karya Cipta Teknologi 

Biaya Pendaftaran/tim : Rp.85.000 ,- 

 

Tanggal Penting : 
• Technical Meeting   : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Batas Pengumpulan Proposal   : Sabtu, 28 Agustus 2021 

• Pengumuman Finalis   : Kamis, 02 September 2021 

• Final LKCT   : Jumat, 17 September 2021 

• Pengumuman Pemenang   : Minggu, 19 September 2021 

 

Persyaratan Peserta : 

• Peserta merupakan siswa/siswi SMA/SMK/Sederajat se-

Indonesia dengan menunjukan Kartu Pelajar. 

• Setiap peserta mewakili sekolahnya masing-masing. 

• Setiap tim hanya dapat mengirimkan 1 judul karya tulis. 

• Sifat lomba adalah ber-tim, dimana setiap tim terdiri dari 

maksimal 3 orang. 

• Setiap satu orang peserta hanya diperkenankan tergabung 1 

tim. 

 

Konsep Lomba : 

o Tema : 

o Sub Tema 

• Bidang Peternakan. 

• Bidang Industri. 

• Bidang Medis. 

• Bidang Energi. 

• Bidang Infrastruktur / Fasilitas Umum. 

• Bidang Pendidikan. 

• Bidang Lingkungan. 

• Bidang Peralatan Rumah Tangga. 

• Bidang Hobi dan Gaya Hidup. 
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Teknis Pelaksanaan :  

1. Penyisihan (Online) 

Pada babak penyisihan, peserta diharuskan mengunggah 

atau mengirimkan proposal secara online ke email 

pnbitc@gmail.com 

Dengan format : 

❖ Subject Email : LKCT_Nama Tim _ Nama Sekolah 

❖ Isi Email   : 

 Nama Tim  : 

 Nama Anggota   : 

 Nama Sekolah   : 

 No Telp / HP   : (yang bisa dihubungi) 

❖ Melampirkan file proposal LKCT dengan format 

(.pdf) 

Ketentuan Penulisan Proposal : 

1. Ukuran kertas HVS A4 dengan margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah 3 cm, setiap judul bab dan sub-bab 

di cetak tebal (Bold). 

2. Paper diketik menggunakan huruf Times New Roman, 

ukuran font 12 dengan jarak baris 1,5 untuk semua bagian 

kecuali abstrak (ukuran font dan jarak baris terlampir) dan 

justify (rata kanan kiri). 

3. Jumlah halaman abstrak 1 halaman dan maksimal 250 kata. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar dan sesuai 

dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 

Sistematika Penulisan Abstrak : 

1. Judul ditulis dengan format rata tengah/center, bold, 

ukuran font 12 dan menggunakan huruf kapital. 

2. Nama penulis/anggota, nama sekolah, nama bidang, 

abstrak, isi abstrak, ditulis dengan font type times new 

roman dengan ukuran 11, Justify (Rata Kanan-Kiri), dengan 

mailto:pnbitc@gmail.com
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line spacing (Spasi) 1.0 (1 kali enter), abstrak diawali 

dengan Kata “ABSTRAK” yang dicetak tebal (Bold) & rata 

tengah (center). 

3. Panjang Abstrak maksimum 250 kata (terhitung dari isi 

abstrak) dan hanya diperbolehkan menghabiskan satu 

halaman sesuai dengan format penulisan yang diberikan. 

Abstrak merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: 

latar belakang, tujuan, metode pelaksanaan, hasil dari 

kesimpulan atau temuan. 

4. Di bagian akhir abstrak, disertakan 3-5 kata kunci. Kata 

kunci ditulis dengan font  type Times New Roman dengan 

ukuran 11, diketik miring (italic) dan dicetak tebal (bold), 

serta diberi titik dua pada bagian akhirnya. 

Sistematika Penulisan Full Paper  

Bagian awal : 

• Halaman Sampul 

• LOMBA KARYA CIPTA TEKNOLOGI (LKCT) PNB IT 

Competition#13 (berada di atas Judul proposal ) 

• JUDUL KARYA CIPTA 

• Logo Tim / instansi ( diperbolehkan menggunakan 

Logo Sekolah dari setiap tim) berada di bawah judul 

proposal. 

• Nama tim, Nama Anggota berserta Nama Instansi di 

bawah Logo Tim. 

• Logo PNB di pojok kiri atas dan Logo Jurusan Teknik 

Elektro di pojok kanan atas. 

• LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 

• KATA PENGANTAR 

• DAFTAR ISI (sub bab tidak ditulis tebal ( tidak di bold )) 

• DAFTAR TABEL (Opsional) 

• DAFTAR GAMBAR (Opsional) 
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• DAFTAR GRAFIK (Opsional) 

• ABSTRAK 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Tujuan Alat 

1.3. Manfaat Alat 

1.4. Batasan Sistem / Masalah 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dikemukakan teori yang melandasi karya tulis 

yang mutakhir (terbaru) dan relevan. Tinjauan pustaka juga 

menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang 

diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan karya 

tulis. 

BAB III RANCANGAN SISTEM. 

3.1. Alat dan Bahan yang Digunakan 

No Alat dan Bahan Spesifikasi Jumlah 

1    

2    

3    

 

3.2. Rangkaian dan Desain/Skematik Alat 

3.3. Cara Kerja 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 

4.1. Hasil dan Pembahasan 
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Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari 

survei / observasi /pengukuran dan analisisnya. Data 

dapat dijelaskan dalam bentuk tabel atau gambar. 

Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap 

hasil yang diperoleh. Hasil dan pembahasan juga memuat 

pemecahan masalah yang berhasil dilakukan sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan. 

BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

5.2. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

• RAB (wajib) 

• Halaman Sampul sampai dengan abstrak diberi nomor 

halaman dengan huruf: i, ii, iii, dst yang diletakkan pada 

sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang 

dimulai dari Pendahuluan sampai dengan halaman 

Lampiran diberi halaman dengan angka: 1, 2, 3, dst yang 

diletakkan pada sudut kanan atas. 

• Jumlah halaman yang diperkenankan untuk setiap karya 

tulis adalah maksimum 25 (dua puluh lima) halaman 

terhitung dari BAB I sampai dengan Daftar Pustaka. 

2. Final (Online) 

Pada babak final, peserta akan melakukan presentasi dan 

mendemonstrasikan alat melalui daring. Durasi mencakup : 

Presentasi, Demonstrasi Alat & Tanya Jawab maksimal  30 

Menit 
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Kriteria Penilaian : 

A. Babak Penyisihan    : 100% 

• Orisinalitas Ide    : 25%  

• Inovasi dan Solusi    : 25%  

• Konten dan Desain Proposal   : 15%  

• Tata Bahasa Proposal    : 10%  

• Jumlah RAB ( Rancangan Anggaran Biaya) : 25% 

 

Nilai tahap penyisihan adalah nilai gabungan lima komponen 

penilaian sesuai bobot. 10 besar terbaik akan ditetapkan sebagai 

peserta yang akan lolos ke penilaian tahap final. 

 

B. Babak Final    : 100%  

• Presentasi & Demonstrasi Alat  : 65%   

• Tanya Jawab    : 35%   

 

C. Hasil Akhir  

Hasil Akhir adalah kalkulasi Babak Final. 

Notes : 

• Softcopy Halaman Sampul Proposal dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

• Softcopy Surat Pernyataan dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pnbitc.com/
http://www.pnbitc.com/
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Lomba Internet Of Things  

Biaya Pendaftaran/tim : Rp.100.000 -, 

 

Tanggal Penting : 
• Technical Meeting  : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Batas Pengumpulan Proposal : Sabtu, 28 Agustus 2021 

• Pengumuman Finalis    : Kamis, 02 September 2021 

• Final Lomba IoT   : Sabtu, 18 September 2021 

• Pengumuman Pemenang   : Minggu, 19 September 2021 

 

Deskripsi Lomba 

Lomba Internet Of Things merupakan kompetisi untuk 

menciptakan sebuah konsep dan pembuatan piranti teknologi 

yang memanfaatkan konektivitas dari internet secara nirkabel 

untuk menghubungkan perangkat keras ( hardware ) dengan 

perangkat lunak ( software ) sehingga keduanya dapat bekerja 

secara otomatis dan diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat. 

  

Konsep Lomba IoT ini sendiri memilki satu kategori yaitu 

Lomba IoT kategori Mahasiswa.  Pada Lomba IoT kategori 

mahasiswa, peserta mengirimkan proposal IoT dan 

mempresentasikan dan mendemonstrasikan piranti IoT yang 

telah dibuatnya pada babak final. Dengan adanya lomba IoT ini 

diharapkan peserta dapat mengembangkan dan menghasilkan 

inovasi – inovasi baru dari sistem IoT yang bermanfaat bagi 

kehidupan sehari – hari. 

 

Persyaratan Peserta : 

• Peserta tingkat Mahasiswa se-Indonesia dengan menunjukan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

• Setiap Individu hanya diperbolehkan terdaftar pada satu tim. 
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• Sifat lomba adalah ber-tim, dimana setiap tim terdiri dari 

maksimal 3 orang. 

• Setiap tim hanya dapat mengirimkan satu buah karya saja. 

• Setiap Perguruan Tinggi diperbolehkan mengirim lebih dari 

1 tim. 

 

Konsep Lomba : 

o Topik Karya 

• Inovasi IoT di Bidang Pertanian / Lingkungan Hidup 

• Inovasi IoT di Bidang Industri 

• Inovasi IoT di Bidang Medis 

• Inovasi IoT di Bidang Energi dan Infrastruktur 

• Inovasi IoT di Bidang Peralatan Rumah Tangga 

• Inovasi IoT di Bidang Hobi dan Gaya Hidup ( LifeStyle) 

 

Teknis Pelaksanaan :  

1. Penyisihan (Online) 

Pada babak penyisihan , peserta diharuskan mengunggah 

atau mengirimkan proposal karya IoT secara online ke 

email pnbitc@gmail.com 

Dengan format : 

❖ Subject Email : IOT_Nama Tim _ Nama Intansi 

❖ Isi Email   : 

Nama Tim  : 

Nama Anggota   : 

Nama Instansi   : 

No Telp / HP   : (yang bisa dihubungi) 

❖ Melampirkan file proposal IoT dengan format (.pdf) 

 

Ketentuan Penulisan Proposal : 

• Font Times New Roman 

• Ukuran Font 12 

• Jarak Spasi 1.5 

mailto:pnbitc@gmail.com
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• Margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah 3 cm 

• Format File = Pdf 

 

Ketentuan Bentuk Proposal : 

• Halaman Sampul  

1. Lomba Internet of Things (IoT) PNB IT 

Competition#13 (berada di atas Judul proposal ) 

2. Judul Proposal 

3. Logo Tim / instansi ( diperbolehkan menggunakan 

Logo Perguruan Tinggi dari setiap tim) berada di 

bawah judul proposal. 

4. Nama tim, Nama Anggota berserta Nama Instansi di 

bawah Logo Tim. 

5. Logo PNB di pojok kiri atas dan Logo Jurusan Teknik 

Elektro di pojok kanan atas. 

• Surat Pernyataan. 

• Abstrak. 

• Kata Pengantar. 

• Daftar Isi. 

• Bab I Pendahuluan. 

1.1. Latar Belakang. 

1.2. Tujuan Alat. 

1.3. Manfaat Alat. 

1.4. Batasan Sistem / Masalah 

• Bab II Dasar Teori dan Tinjauan Pustaka. 

• Bab III Rancangan Sistem. 

3.1 Alat dan Bahan yang digunakan. 

No Alat dan Bahan Spesifikasi Jumlah 

1    

2    

3    
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3.2 Rangkaian dan Desain/Skematik Alat. 

3.3 Cara Kerja.  

• Bab IV Penutup 

4.1 Kesimpulan. 

• Daftar Pustaka. 

• Lampiran (RAB). 

 

2. Final (Online) 

Pada babak final, peserta akan melakukan presentasi dan 

mendemonstrasikan piranti IoT yang telah dibuatnya 

melalui daring durasi mencakup : Presentasi, Demonstrasi 

Alat & Tanya Jawab maksimal  30 Menit 

 

Kriteria Penilaian : 

A. Babak Penyisihan    : 100% 

• Orisinalitas Ide    : 25%  

• Inovasi dan Solusi    : 25%  

• Konten dan Desain Proposal   : 15%  

• Tata Bahasa Proposal    : 10%  

• Jumlah RAB ( Rancangan Anggaran Biaya) : 25% 

 

Nilai tahap penyisihan adalah nilai gabungan lima komponen 

penilaian sesuai bobot. 10 besar terbaik akan ditetapkan sebagai 

peserta yang akan lolos ke penilaian tahap final. 

 

B. Babak Final    : 100%  

• Presentasi & Demonstrasi Alat  : 65%   

• Tanya Jawab    : 35%   

 

C. Hasil Akhir  

Hasil Akhir adalah kalkulasi Babak Final. 
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Notes : 

• Softcopy Halaman Sampul Proposal IoT dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

• Softcopy Surat Pernyataan dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

 

Peraturan Perlombaan IoT : 

• Nama tim tidak boleh mengandung  unsur SARA, pornografi, 

dan sebagainya. 

• Peserta diharuskan menggunakan pakaian bebas rapi dengan 

identitas dari masing – masing Perguruan Tinggi pada saat 

babak final berlangsung. 

• Seluruh Perserta wajib mentaati peraturan dan kebijakan 

yang telah dibuat oleh panitia. 

• Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

• Setiap peserta tidak diperbolehkan menggangu tim lain, 

bertindak curang, menyinggung perasaan tim lawan baik saat 

lomba maupun sebelum dan sesudah lomba. Jika terbukti 

melakukan salah satu hal tersebut maka akan dikenakan 

sanksi berupa diskualifikasi. 

• Kerusakan pada karya / piranti IoT saat, sebelum atau 

sesudah lomba, bukan tanggungjawab panitia.   

 

 

  

http://www.pnbitc.com/
http://www.pnbitc.com/
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Lomba Video Animasi 

Biaya Pendaftaran /orang : Rp.60.000 ,- 

 

Tanggal Penting : 
• Technical Meeting    : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Batas Pengumpulan Hasil Karya : Minggu, 05 September 2021 

• Pengumuman 5 Besar     : Rabu, 15 September 2021 

• Final  : Sabtu, 18 September 2021 

• Pengumuman Pemenang : Minggu, 19 September 2021 

Persyaratan Peserta :  

• Peserta tingkat Mahasiswa se-Indonesia dengan menunjukan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

• Sifat lomba adalah indivudu. 

• Setiap Perguruan Tinggi diperbolehkan mengirim lebih dari 1 

peserta. 

 

Teknis Pelaksanaan :  

• Tema yang diangkat dalam animasi flash adalah “Growing 

tradition with technology” 

Di masa pandemi seperti ini, tradisi di indonesia banyak yang 

tidak bisa dilaksanakan, sebagian besar tradisi di indonesia 

terasa seperti menghilang. Dengan lomba animasi flash yang 

mengusung tema growing tradition with technology 

diharapkan para peserta dapat menampilkan cara kita 

memperkenalkan tradisi kita di masa pandemi seperti 

sekarang ini agar tradisi kita tidak hilang. 

• Hasil karya yang dikumpulkan berupa file berekstensi (.flv). 

• Untuk hasil karya animasi , peserta tidak perlu menyertakan 

identitas peserta ataupun asal lembaga peserta. 

• Animasi yang dibuat berupa cerita beralur atau simulasi. 

• Durasi animasi  yang dibuat minimal 7 menit dan maksimal 10 

menit. 
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• Bahan lomba tidak disediakan oleh panitia. 

• Peserta bebas menggunakan bahan pembuatan animasi. 

• Animasi yang dikumpulkan merupakan hasil karya yang 

belum pernah dipublikasikan dan belum pernah 

diikutsertakan dalam lomba sejenis. 

• Animasi tidak boleh mendiskreditkan seseorang atau 

lembaga, tidak boleh duplikat karakter, mengandung SARA, 

politik, dan unsur pornografi. 

• Aplikasi yang digunakan harus menggunakan Adobe 

Flash/Animate. 

• Hasil karya peserta diupload ke google drive atau mediafire 

(dalam bentuk .rar tanpa password) dan mengirimkan url 

download beserta data diri seperti di bawah paling lambat 

dikirim pada Minggu, 05 September 2021 pukul 23.59 WITA 

ke email pnbitc@gmail.com dengan format : 

Subject Email: FLASH_ Nama Lengkap_Nama Instansi 

Isi Email:  

Nama Lengkap   : 

Nama Instansi  : 

Kategori Lomba  : 

No Telp/Hp  : (yang bisa dihubungi) 

Sosial Media (LINE) : 

Link Download File : 

• Peserta yang mengumpulkan hasil karya lewat dari waktu 

yang telah ditentukan akan didiskualifikasi. 

• Peserta yang masuk babak final akan diberitahukan melalui 

pesan singkat atau dapat dilihat di instagram pnbit. 

• Akan dicari 5 karya animasi flash terbaik untuk maju di babak 

final. 

• Untuk peserta yang berhasil maju ke babak final diwajibkan 

menyiapkan file mentah (.fla) tersebut dan hasil karya yang 

sudah jadi dalam bentuk (.flv). 
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• Pada babak final akan dilakukan presentasi menggunakan ppt 

dan menampilkan hasil karya yang dibuat. Waktu presentasi 

di babak final adalah 10 menit dan 10 menit untuk tanya 

jawab. Presentasi akan dilaksanakan via zoom. 

• Bagi peserta yang lolos ke babak final, diwajibkan untuk 

mengisi surat pernyataan bahwa hasil karya tersebut belum 

pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis. Form pernyataan 

bisa di download di link 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 dan harus 

dikumpulkan ke panitia pada saat babak final. 

 

Kriteria Penilaian :  

Babak Penyisihan  : 

• Kesesuaian Tema, bobot 40% 

• Desain, bobot 60% , yang meliputi : 

• Layout  : bobot 10% 

• Animasi : bobot 30% 

• Kerapian : bobot 10% 

• Audio : bobot 10% 

Babak Final:  

• Presentasi  : bobot 40% 

• Tanya jawab : bobot 60% 

 

Notes : 

• Surat pernyataan bahwa hasil karya tersebut belum pernah 

diikutsertakan dapat diunduh 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

 

 
 

  

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021
https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021
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Lomba Desain Poster 

Biaya Pendaftaran/orang : Rp. 50.000,- 

 

Tanggal Penting : 

• Technical meeting : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Pengumpulan Bahan Lomba : Selasa, 24 Agustus 2021 

• Pelaksanaan Lomba : Jumat, 18 September 2021 

• Pengumuman Pemenang : Minggu, 19 September 2021 

Persyaratan Peserta : 

• Peserta tingkat Mahasiswa se-Indonesia dengan menunjukan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

• Setiap peserta mewakili instansi masing-masing. 

• Setiap Perguruan Tinggi diperbolehkan mengirim lebih dari 1 

peserta. 

Teknis Pelaksanaan : 

• Tema yang diangkat dalam cabang lomba ini adalah 

“Optimizing the role of youth in exploring the 

development of digital technology”. 

“Disini peserta diwajibkan untuk membuat poster dengan 

tema "Optimizing the role of youth in exploring the 

development of digital technology" atau Mengoptimalkan 

peran pemuda dalam mengeksplorasi perkembangan 

teknologi digital. Peserta bebas mengembangkan tema 

diatas, dan bebas untuk mengambil contoh mengenai 

partisipasi pemuda dalam perkembangan teknologi. Sebagai 

contoh :"Pemuda Sebagai Agen Media Digital", "Inovasi 

Pemuda Dalam Media Digital" dan lain-lain.”. 

• Ukuran Poster adalah A4 (Potrait), RGB, dengan resolusi  

300px/inch. 
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• Program yang digunakan adalah Adobe Photoshop, Adobe 

Ilustrator, dan Corel Draw, selain yang sebutkan TIDAK 

BOLEH DIPERGUNAKAN. 

• Poster tidak boleh mendiskreditkan seseorang atau lembaga, 

mengandung SARA, unsur pornografi dan politik. 

• Hasil akhir disimpan dalam bentuk Master (AI/CDR/PSD) 

dan JPEG. 

• Peserta di wajibkan membuat poster dengan kriteria poster 

yang telah ditentukan.  

• Peserta bebas meggunakan bahan sendiri dengan catatan : 

Bahan Masih Berupa Bahan Mentah, bukan bahan 

setengah jadi atau bahan jadi. 

• Peserta bisa mengupload bahan lomba ke google drive atau 

mediafire (dalam bentuk .rar tanpa password) dan 

mengirimkan url download beserta data diri seperti di bawah 

paling lambat dikirim pada Selasa, 24 Agustus 2021 pukul 

23.59 WITA ke email pnbitc@gmail.com dengan format : 

Subject Email : Poster_NamaPeserta_Nama Instansi 

Isi Email :  

Nama Lengkap  :  

Nama Instansi  : 

Katagori Lomba  : 

No Telp / HP   : (yang bisa dihubungi) 

Sosial Media (LINE )   :  

Link Download File   : 

• Peserta bisa mengupload hasil lomba ke google drive atau 

mediafire (dalam bentuk .rar tanpa password) dan 

mengirimkan url download beserta data diri seperti di bawah 

paling lambat dikirim pada Jumat, 18 September 2021 pukul 

11.20 WITA ke email pnbitc@gmail.com dengan format : 

Subject Email : Poster_NamaPeserta_Nama Instansi 

Isi Email :  

Nama Lengkap  :  
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Nama Instansi  : 

Katagori Lomba  : 

No Telp / HP   : (yang bisa dihubungi) 

Sosial Media (LINE )   :  

Link Download File   : 

 

Kriteria Penilaian : 

1. Kesesuaian tema, bobot 30% 

2. Desain (Layout, komposisi warna, dan kerapian), bobot 40% 

3. Kelengkapan format poster, bobot 30% 
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Lomba Perencanaan Bisnis TI 

Biaya Pendaftaran/tim : Rp.100.000 -, 

 

Tanggal Penting : 
• Technical Meeting   : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Pengumpulan Proposal & Poster : Selasa, 20 Agustus 2021 

• Pengumuman Finalis : Minggu, 25 Agustus 2021 

• Final  : Jumat, 17 September 2021 

• Pengumuman Pemenang  : Minggu, 19 September 2021 

 

Deskripsi Lomba 
Lomba Perencanaan Bisnis Bidang TI adalah kompetisi 

pengembangan model bisnis dengan produk TI. Suatu perencanaan bisnis 

adalah penghubung antara ide dan kenyataan artinya bagaimana ide 

diwujudkan menjadi kenyataan dengan mengetahui faktor-faktor yang 

menjadi pemicu keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis. Lomba ini 

memberikan kesempatan kepada peserta yang memiliki ide bisnis, startup 

dan pengembangan usaha yang berorientasi pada produk TI, berupa jasa 

atau produk. Perencanaan bisnis yang baik akan membantu dalam melihat 

lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis, siapa saja yang akan 

menjadi pelanggan dan produk atau jasa apa yang akan di tawarkan. Jika 

ide bisnis yang diikutsertakan adalah ide bisnis yang dikembangkan dari 

kontes sebelumnya, peserta harus menjelaskan pada juri mengapa ide 

bisnis tersebut diikutsertakan dan apa yang membedakan yang sekarang 

dengan sebelumnya. 

 

Persyaratan Peserta : 

• Peserta tingkat Mahasiswa se-Indonesia dengan menunjukan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

• Setiap Individu hanya diperbolehkan terdaftar pada satu tim. 

• Sifat lomba adalah ber-tim, dimana setiap tim terdiri dari 

maksimal 3 orang. 

• Setiap tim hanya dapat mengirimkan satu buah karya saja. 
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• Setiap Perguruan Tinggi diperbolehkan mengirim lebih dari 

1 tim. 

 

Teknis Pelaksanaan :  

1. Penyisihan (Online) 

Pada babak penyisihan , peserta diharuskan mengunggah 

atau mengirimkan proposal dan poster secara online ke 

email pnbitc@gmail.com 

Dengan format : 

❖ Subject Email : Bisnis_Nama Tim _ Nama Instansi 

❖ Isi Email   : 

Nama Tim  : 

Nama Anggota  : 

Nama Instansi : 

No Telp / HP  : (yang bisa dihubungi) 

❖ Melampirkan file proposal dengan format (.pdf). 

❖ Melampirkan file poster dengan format (AI/CDR/PSD 

dan JPEG). 

 

Ketentuan Penulisan Proposal : 

• Font Times New Roman 

• Ukuran Font 12 

• Jarak Spasi 1.5 

• Margin  kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah 3 cm 

• Format File = Pdf 

• Proposal ditulis maksimal 30 halaman ukuran A4 

Pada tahap ini peserta mengirimkan Proposal dan Poster terkait 

bisnis yang dikompetisikan. Syarat proposal Perencanaan Bisnis 

TI yaitu sebagai berikut: 

A. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

B. Proposal dapat menjelaskan ide karya dengan baik. 

C. Informasi yang disajikan dalam proposal minimal memuat 

sebagai berikut: 

mailto:pnbitc@gmail.com
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1. Halaman Sampul 

• Lomba Perencanaan Bisnis TI PNB IT 

Competition#13  (berada di atas Judul proposal ) 

• Judul Proposal 

• Logo Tim / instansi ( diperbolehkan 

menggunakan Logo Perguruan Tinggi dari setiap 

tim) berada di bawah judul proposal. 

• Nama tim, Nama Anggota berserta Nama Instansi 

di bawah Logo Tim. 

• Logo PNB di pojok kiri atas dan Logo Jurusan 

Teknik Elektro di pojok kanan atas. 

2. Surat Pernyataan 

3. Executive summary (merupakan uraian singkat yang 

mencakup keseluruhan konsep/isi proposal maksimal 

1 (satu) halaman) 

4. Daftar isi 

5. Pendahuluan; Pada bagian pendahuluan, proposal 

harus menjelaskan mengenai: 

a) Latar belakang dan motivasi melakukan usaha. 

b) Justifikasi pemilihan obyek usaha. 

c) Tujuan usaha yang hendak dicapai. 

6. Analisis produk; Produk yang dimaksud disini dapat 

berupa barang atau jasa. Produk yang diusulkan 

hendaknya mengandung suatu inovasi sehingga 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

produk/jasa yang sudah ada. Inovasi bisa dalam hal 

produk/jasa itu sendiri, proses penyampaiannya ke 

pelanggan atau proses produksinya. Pada bagian ini 

peserta harus menjelaskan: 

a) Jenis dan nama produk, serta karakteristik 

produk. 

b) Keunggulan produk dibanding produk lain yang 

ada di pasaran (jika ada saingan) 
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c) Keterkaitan dengan produk lain termasuk 

dalam hal perolehan bahan baku. 

7. Analisis pasar; Pada bagian ini proposal harus memuat 

analisis potensi atau peluang terserapnya produk di 

pasar serta strategi yang akan digunakan atau 

diadopsi agar produk bisa bersaing dengan produk 

sejenis yang ada di pasar. Bagian ini harus memuat, 

antara lain: 

a)  Profil kosumen potensial 

b)  Potensi dan segmentasi pasar 

c)  Pesaing dan peluang pasar 

d)  Media promosi yang akan digunakan 

e)  Target atau rencana penjualan satu tahun 

f)  Strategi pemasaran yang akan diterapkan 

8. Analisis produksi atau operasi; Bagian ini harus 

menjelaskan bagaimana produk dihasilkan. Uraian 

pada bagian ini akan mencakup: 

a) Ketercukupan dan kontinuitas ketersediaan 

bahan baku, bahan penolong dan peralatan yag 

digunakan. 

b) Proses produksi/operasi. Jumlah produk yang 

dihasilkan dalam satu tahun (produktifitas). 

9. Analisis keuangan 

a) Investasi yang diperlukan (kebutuhan modal 

disertai kebutuhannya) 

b) Penentuan harga pokok penjualan 

c) Rencana Neraca awal dan Neraca akhir tahun 

d) Rencana laporan Laba/Rugi 

10.         Analisis sumber daya manusia (SDM) 

a) Pemanfaatan SDM 

b) Kualifikasi SDM yang dibutuhkan 

c) Spesifikasi jabatan (Job Description) 

d) Sistem penggajian dan kompensasi 
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10.     Strategi Bisnis 

a) Kekayaan intelektual: Status paten dan lisensi    

(jika ada) 

b) Strategi penjualan dan marketing. 

c) Strategi Keuangan : 

- Jumlah dana investasi yang dibutuhkan. 

- Cash flow , Proyeksi pendapatan dalam 3-5 

tahun 

d) Strategi untuk mitigasi resiko 

11. Informasi lainnya yang menjadi daya tarik / ciri khas 

karya 

 

Ketentuan Poster :  

• Poster berisikan tentang ide bisnis yang diangkat. 

• Poster tidak boleh mendiskreditkan seseorang atau 

lembaga, mengandung SARA, unsur pornografi dan 

politik. 

• Poster berukuran A4(Potrait) dengan resolusi 

300px/inch. 

• Dalam proses pembuatan poster peserta bebas 

menggunakan aplikasi/software apapun. 

• Peserta wajib mengupload poster di instagam masing-

masing (Semua anggota tim bukan perwakilan) paling 

lambat pada tanggal Selasa, 20 Agustus 2021. 

• Format caption pada instagram sebagai berikut : 

PNB IT Competition 2021 

PERENCANAAN BISNIS TI 

Nama Peserta : 

Deskripsi mengenai poster : 

#PNBITC13 

#UnleashYourCreativity 

#politekniknegeribali 

• Pada saat upload peserta wajib tag instagram @pnbitc. 
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2. Final (Online) 

a) Tim finalis melakukan pendaftaran ulang untuk 

kepesertaan pada Babak Final. 

b) Peserta wajib melakukan demo aplikasi. 

c) Tim finalis wajib membuat video yang menjelaskan 

tentang proses dan bagaimana aplikasi tersebut 

berjalan serta manfaat yang di hasilkan dari karya 

tersebut. Bentuk babak final adalah pemaparan 

(presentasi) aplikasi yang diusulkan beserta 

penayangan video maksimal 30 menit via aplikasi 

zoom. 

Ketentuan Bentuk Video : 

Ketentuan video abstraksi adalah sebagai berikut:  

• Video harus menggambarkan perencanaan ide bisnis yang 

dibuat dalam proposal.  

• Video harus menggambarkan juga bagaimana konsep 

tersebut. 

• Durasi video dibatasi maksimal 10 menit.  

• File video diunggah ke google drive atau mediafire (dalam 

bentuk .rar tanpa password) dan mengirimkan url 

download beserta data diri seperti di bawah paling lambat 

dikirim pada Rabu, 15 September 2021 pukul 23.59 WITA 

ke email pnbitc@gmail.com dengan format : 

Subject Email : VideoBisnis_NamaPeserta_Nama 

Instansi 

 Isi Email :  

Nama Lengkap  :  

Nama Instansi  : 

Katagori Lomba  : 

No Telp / HP  : (yang bisa dihubungi) 

Sosial Media (LINE )  :  

Link Download File  : 
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Kriteria Penilaian : 

 Babak Penyisihan 

• Inovasi, Kreativitas,dan Orisinalitas dari Ide (Mampu 

menghasilkan ide yang unik, bernilai ekonomis dan 

memanfaatkan IT dalam pengembangannya : Bobot 40%. 

• Nilai Jual (Ide bisnis memungkinkan untuk dapat di 

implemetasikan) : Bobot 30% 

• Sistematika Penulisan (Kesesuaian dengan template, 

penggunaan bahasa dan kreativitas sehingga menjadikan 

proposal yang menarik ): Bobot 20% 

• Kesesuaian Tema Kesesuaian ide dengan tema PNB IT 

COMPETITION #13 : Bobot 10% 

 

Nilai tahap penyisihan adalah nilai gabungan keempat komponen 

penilaian sesuai bobot. 10 besar terbaik akan ditetapkan sebagai 

peserta yang akan lolos ke penilaian tahap final. 

 

Babak Final :  

• Penilaian terhadap kelompok (presentasi), (Bobot 30%) 

- Penguasaan materi (teknologi dan proses bisnis 

serta regulasi) 

- Penyajian konten presentasi 

- Penilaian terhadap ide bisnis 

• Keunikan (Bobot 30%) 

• Potensi manfaat (Bobot 20%) 

• Fungsi dan fitur (Bobot 20%) 

 

Notes : 

• Softcopy Halaman Sampul Proposal dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

• Softcopy Surat Pernyataan dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

http://www.pnbitc.com/
http://www.pnbitc.com/


 

 

31 

• Contoh poster yang akan di upload di instagram dapat diunduh 

di https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

• Peserta yang lolos ke babak final perlu mempersiapkan peralatan 

yang diperlukan karena akan dilaksanakan via zoom. 
 

 

  

http://www.pnbitc.com/
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Lomba Smart Tourism Application 

Biaya Pendaftaran/tim : Rp.100.000 -, 

 

Tanggal Penting : 
• Technical Meeting   : Sabtu, 07 Agustus 2021 

• Pengumpulan Proposal & Poster : Selasa, 20 Agustus 2021 

• Pengumuman Finalis : Minggu, 25 Agustus 2021 

• Final  : Sabtu, 18 September 2021 

• Pengumuman Pemenang  : Minggu, 19 September 2021 

 

Deskripsi Lomba 

Smart tourism merupakan salah satu pilar dari smart city. 

Serta menjadi salah satu unsur penting dari Smart Economy. 

Smart Tourism didefinisikan sebagai platform pariwisata ICT 

terintegrasi. Platform tersebut mengintegrasikan peran teknologi 

informasi dalam memberikan informasi dan layanan yang efisien 

untuk wisatawan. Smart Tourism memuat beberapa tujuan, 

pertama membuat data base terkait sumber daya pariwisata, 

didukung dengan perkembangan Internet of Things dan Cloud 

Computing yang berfokus pada peningkatan wisata melalui 

identifikasi dan pemantauan yang ada. Kedua, memajukan daerah 

destinasi wisata dengan inovasi industri pariwisata untuk 

promosi pariwisata, peningkatan pelayanan wisata dan 

manajemen pariwisata. Ketiga, memperluas skala industri 

pariwisata dengan platform informasi real time, 

mengintegrasikan penyedia jasa pariwisata dan peran masyarakat 

lokal. Berdasarkan tujuan tersebut, jelas menyebutkan bahwa 

membangun Smart Tourism mampu meningkatkan taraf ekonomi 

daerah. 

Persyaratan Peserta : 

• Peserta tingkat Mahasiswa se-Indonesia dengan menunjukan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

• Setiap Individu hanya diperbolehkan terdaftar pada satu tim. 
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• Sifat lomba adalah ber-tim, dimana setiap tim terdiri dari 

maksimal 3 orang. 

• Setiap tim hanya dapat mengirimkan satu buah karya saja. 

• Setiap Perguruan Tinggi diperbolehkan mengirim lebih dari 1 

tim. 

Teknis Pelaksanaan :  

1. Penyisihan (Online) 

Pada babak penyisihan , peserta diharuskan mengunggah 

atau mengirimkan proposal dan poster secara online ke 

email pnbitc@gmail.com 

Dengan format : 

❖ Subject Email : ST_Nama Tim _ Nama Instansi 

❖ Isi Email   : 

Nama Tim  : 

Nama Anggota  : 

Nama Instansi : 

No Telp / HP  : (yang bisa dihubungi) 

❖ Melampirkan file proposal dengan format (.pdf). 

❖ Melampirkan file poster dengan format (AI/CDR/PSD 

dan JPEG). 

 

Ketentuan Penulisan Proposal : 

a) Proposal menekankan pada permasalahan yang ada dalam 

pariwisata di era modern. 

b) Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia, namun 

dimungkinkan pemakaian beberapa istilah bahasa asing yang 

lebih mudah dipahami. 

c) Proposal harus memiliki halaman sampul yang memuat 

informasi nama tim. 

d) Proposal yang diajukan merupakan ide orisinil dengan tidak 

menjiplak dari proposal yang sudah ada. 

mailto:pnbitc@gmail.com
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e) Proposal yang diajukan dapat direalisasikan menjadi bentuk 

perangkat keras maupun aplikasi yang merupakan solusi 

inovatif dari permasalahan yang dipaparkan. 

f) Proposal yang diajukan tidak mengandung unsur SARA (Suku 

Agama Ras dan Antar Golongan). 

 

Ketentuan Penulisan Proposal : 

• Font Times New Roman 

• Ukuran Font 12 

• Jarak Spasi 1.5 

• Margin  kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah 3 cm 

• Format File = Pdf 

• Proposal ditulis maksimal 30 halaman ukuran A4 

Ketentuan Bentuk Proposal : 

• Halaman Sampul  

o Lomba Smart Tourism PNB IT Competition#13  (berada 

di atas Judul proposal ) 

o Judul Proposal 

o Logo Tim / instansi ( diperbolehkan menggunakan Logo 

Perguruan Tinggi dari setiap tim) berada di bawah judul 

proposal. 

o Nama tim, Nama Anggota berserta Nama Instansi di 

bawah Logo Tim. 

o Logo PNB di pojok kiri atas dan Logo Jurusan Teknik 

Elektro di pojok kanan atas. 

 

• Surat Pernyataan. 

• Abstrak. 

• Kata Pengantar. 

• Daftar Isi. 

• Bab I Pendahuluan. 

1.1 Latar Belakang. 

1.2 Tujuan Aplikasi. 



 

 

35 

1.3 Manfaat Aplikasi. 

1.4 Batasan Aplikasi. 

• Bab II Tinjauan Pustaka. 

2.1 Landasan Teori 

2.2 Implementasi 

• Bab III Rancangan Sistem. 

3.1 Dokumentasi penggunaan 

3.2 Target pengguna aplikasi 

3.3 Screenshot mockup aplikasi 

• Bab IV Penutup 

4.2 Kesimpulan. 

• Daftar Pustaka. 

 

Ketentuan Bentuk Poster : 

• Poster berisikan tentang aplikasi yang dibuat. 

• Poster tidak boleh mendiskreditkan seseorang atau lembaga, 

mengandung SARA, unsur pornografi dan politik. 

• Poster berukuran A4 (Potrait) dengan resolusi 300px/inch. 

• Dalam proses pembuatan poster peserta bebas menggunakan 

aplikasi/software apapun. 

• Peserta wajib mengupload poster di instagam masing-masing 

(Semua anggota tim bukan perwakilan) pada tanggal yang 

telah ditentukan. 

• Format caption pada instagram sebagai berikut : 

PNB IT Competition 2021 

SMART TOURISM APPLICATION 

Nama Peserta : 

Deskripsi mengenai poster : 

#PNBITC13 

#UnleashYourCreativity 

#politekniknegeribali 

• Pada saat upload peserta wajib tag instagram @pnbitc. 
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2. Final (Online) 

a) Tim finalis melakukan pendaftaran ulang untuk 

kepesertaan pada Babak Final. 

b) Peserta wajib melakukan demo aplikasi. 

c) Tim finalis wajib membuat video yang menjelaskan 

tentang proses dan bagaimana aplikasi tersebut berjalan 

serta manfaat yang di hasilkan dari karya tersebut Bentuk 

babak final adalah pemaparan (presentasi) aplikasi yang 

diusulkan beserta penayangan video maksimal 30 menit. 

Ketentuan Bentuk Video : 

Ketentuan video abstraksi adalah sebagai berikut:  

• Video harus menggambarkan mengapa konsep tersebut 

berguna dalam sebuah permasalahan dalam suatu 

pariwisata di era ini.  

• Video harus menggambarkan juga bagaimana konsep 

tersebut. 

• Durasi video dibatasi maksimal 10 menit.  

• File video teaser digabung bersama prototype dalam 

(dalam bentuk .rar tanpa password) dan diunggah ke 

google drive atau mediafire  dan mengirimkan url 

download beserta data diri seperti di bawah paling lambat 

dikirim pada Kamis, 16 September 2021 pukul 23.59 WITA 

ke email pnbitc@gmail.com dengan format : 

Subject Email : VideoST_NamaPeserta_Nama Instansi 

Isi Email :  

Nama Lengkap  :  

Nama Instansi  : 

Katagori Lomba  : 

No Telp / HP  : (yang bisa dihubungi) 

Sosial Media (LINE )  :  

Link Download File  : 
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Kriteria Penilaian : 

Babak Penyisihan 

• Permasalahan (Bobot 10%) 

• Urgensi permasalahan di pemerintah, masyarakat, 

usahawan, atau pegawai pemerintah di bidang pariwisata 

saat ini (mendesak/ tidak mendesak). Lingkup 

permasalahan (kompleks/ tidak kompleks) Kesesuaian 

permasalahan dengan Smart Tourism (sesuai/ tidak 

sesuai). Pemaparan mengenai permasalahan yang diajukan 

harus didukung oleh data riil dapat berupa dokumen, foto, 

video, dan lain-lain, (Bobot 30%). 

• Dampak implementasi (proses bisnis dan regulasinya, 

kesiapan infrastruktur, kesiapan stakeholder, dan lain- 

lain). (Bobot 30%). 

• Inovasi pengembangan (orisinalitas dan kreativitas 

teknologi yang digunakan). (Bobot 30%) 

 

Nilai tahap penyisihan adalah nilai gabungan keempat komponen 

penilaian sesuai bobot. 10 besar terbaik akan ditetapkan sebagai 

peserta yang akan lolos ke penilaian tahap final. 

 

Babak Final 

• Penilaian terhadap kelompok (presentasi), (Bobot 

30%) 

- Penguasaan materi (teknologi dan proses bisnis 

serta regulasi) 

- Penyajian konten presentasi 

- Penilaian terhadap aplikasi 

• Keunikan (Bobot 30%) 

• Potensi manfaat (Bobot 20%) 

• Fungsi dan fitur (Bobot 20%) 
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Hasil Akhir  

Hasil Akhir adalah kalkulasi dari Babak Final. 

 

Notes : 

• Softcopy Halaman Sampul Proposal dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

• Softcopy Surat Pernyataan dapat diunduh di 

https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

• Contoh poster yang akan di upload di instagram dapat diunduh 

di https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 

• Peserta yang lolos ke babak final perlu mempersiapkan peralatan 

yang diperlukan karena akan dilaksanakan dengan daring. 
  

http://www.pnbitc.com/
http://www.pnbitc.com/
http://www.pnbitc.com/
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IV. Peraturan Perlombaan PNB IT COMPETITION #13 

1. Peserta wajib melakukan registrasi dan absensi sebelum 

perlombaan dimulai. 

2. Peserta wajib menggunakan ID Card/Nametag pada saat 

perlombaan (jika offline). 

3. Semua peserta tingkat SMA/SMK/Sederajat wajib 

menggunakan pakaian seragam sekolah. Sedangkan untuk 

peserta Mahasiswa menggunakan baju berkerah dan pakaian 

bebas rapi pada saat offline maupun presentasi online. 

4. Bagi perlombaan yang offline seperti (Programming dan 

Jaringan Komputer) peserta wajib membawa surat 

pernyataan orang tua yang dapat diunduh di 

https://linktr.ee/Pendaftaran_PNBITC2021 

5. Bagi peserta yang terlambat 1 jam atau lebih akan langsung 

didiskualifikasi. 

6. Panitia tidak memberikan pertambahan waktu bagi peserta 

yang terlambat 

7. Peserta dilarang membawa catatan saat lomba berlangsung. 

8. Peserta dilarang membawa atau menggunakan media 

penyimpanan seperti Flashdisk, Harddisk, Handphone, CD 

atau media penyimpanan lainnya saat perlombaan 

berlangsung kecuali keperluan untuk lomba atas ijin panitia. 

9. Peserta dilarang mengganggu peserta lain saat lomba 

berlangsung. 

10. Pembina/pendamping dilarang untuk memasuki ruangan 

lomba saat lomba berlangsung atau berusaha membantu 

peserta. 

11. Peserta akan diberikan waktu tambahan sebanyak 10 menit 

jika komputer atau program yang digunakan bermasalah.  
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12. Jika terjadi kesalahan pada saat perlombaan oleh peserta, 

panitia tidak akan memberikan waktu tambahan.  

13. Apabila terjadi pelanggaran maka panitia berhak menindak 

tegas hingga didiskualifikasi. 

14. Segala keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

V. Penutup 
Pendaftaran ditutup tanggal 31 Juli 2021 

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara seperti berikut ini: 

1. Pendaftaran Online : 

• Langkah 1  

Melakukan Pendaftaran di link 

https://linktr.ee/Pendaftaran_PNBITC2021 

• Langkah 2 

Transfer pembayaran sesuai biaya pendaftaran yang 

tertera pada Petunjuk Pelaksanaan dengan 2 pilihan 

pembayaran : 

1. Transfer Bank BNI 

     Norek : 1192785615 

     A/N Ria Riski Utami 

2. DANA 

    082340511076 

    A/N Ria Riski Utami 

 

 



 

 

41 

• Langkah 3 

Korfirmasi dan kirim bukti Foto Pembayaran setelah 

transfer, melalui nomor 082359582408 (Ria) dengan 

format : 

NamaPeserta_AsalSekolah_CabangLomba_J

umlahTransfer 

 

Catatan rincian biaya pendaftaran : 

• Biaya perorangan (Programming) Rp. 85.000,- 

• Biaya Pertim (Jaringan Komputer)  Rp. 115.000,- 

• Biaya Pertim (LKCT) Rp. 85.000,- 

• Biaya Perorangan (Video Animasi) Rp. 60.000,- 

• Biaya Perorangan (Desain Poster) Rp. 50.000,- 

• Biaya Pertim (IOT) Rp. 100.000,- 

• Biaya Pertim (Perencanaan Bisnis TI) Rp. 100.000,- 

• Biaya Pertim (Smart Tourism Application) Rp. 100.000,- 

*Notes : 

1. Hal-hal yang belum disampaikan akan dibahas pada 

saat Technical Meeting 

2. Batas waktu pembayaran Biaya Pendaftaran terakhir 

pada saat Technical Meeting 

3. Contact Person :  

Fariz 085156640740 || Luh Ade 087850576047 || Dinda 

081936440372 
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Address  : Bukit Jimbaran , Kampus Politeknik Negeri Bali 

Email   : pnbitc@gmail.com 

Facebook  : PNBITcom 

Instagram  : pnbitc 

Link : https://bit.ly/BahanLomba_PNBIT2021 
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Jadwal Technical Meeting PNB IT COMPETITION 2021 

 

 
 

Via Zoom Meeting

TM Lomba Programming

Tanya jawab dan kesimpulan

TM  Desain Poster

Tanya jawab dan kesimpulan

TM  Lomba LKCT

Tanya jawab dan kesimpulan

TM  Lomba Perencanaan Bisnis Internasional

Tanya jawab dan kesimpulan

TM  Lomba Jaringan Komputer

Tanya jawab dan kesimpulan

TM  Lomba Video Animasi

Tanya jawab dan kesimpulan

Pembukaan sekaligus doa

Penyampaian kegiatan secara umum

TM  Lomba Internet Of Things

Tanya jawab dan kesimpulan

TM  Lomba Smart Tourism Application

Tanya jawab dan kesimpulan

TECHNICAL MEETING SMART TOURISM APPLICATION

8 14:50 - 15:40 50

PEMBUKAAN

TECHNICAL MEETING INTERNET OF THINGS

7 14:00 - 14:50 50

TECHNICAL MEETING VIDEO ANIMASI

6 13:10 - 14:00 50

PEMBUKAAN

12:20 50

PEMBUKAAN

13:10 50

PEMBUKAAN

TECHNICAL MEETING DESAIN POSTER

2 09:50 - 10:40 50

PEMBUKAAN

Hari/Tanggal : Sabtu, 07 Agustus 2021

TECHNICAL MEETING PROGRAMMING

1 09:00 - 09:50 50

PEMBUKAAN

TECHNICAL MEETING LKCT

3 10:40 -

RUNDOWN  BERSIFAT TENTATIF

TECHNICAL MEETING JARINGAN KOMPUTER

5 12:20 -

11:30 50

PEMBUKAAN

TECHNICAL MEETING PERENCANAAN BISNIS TI

4 11:30 -



 

 

44 

Jadwal Kegiatan PNB IT COMPETITION 2021 
 

 

Note: Jadwal lomba bersifat tentatif 

 

Hari/Tanggal CABANG LOMBA
DURASI 

(Menit)
KEGIATAN TEMPAT 

10:00 - 10:10 10 Absensi serta Pembacaan Hasil TM

10:10 - 11:10 60 Babak Penyisihan 

11:10 - 11:25 15 Istirahat Gedung Widya Padma

11:25 - 12:25 60 Babak Final Gedung EC (RPL 2)

10:00 - 10:10 10 Peserta join  ke video conference

10:10 - 10:20 10 Absensi via Google Form  serta Pembacaan Hasil TM

10:20 - 11:20 60 Perlombaan Desain Poster

10:00 - 10:10 10 Peserta join  ke video conference

10:10 - 10:20 10 Absensi via Google Form  serta Pembacaan Hasil TM

10:20 - 15:00 280 Perlombaan KCT

10:00 - 10:10 10 Peserta join  ke video conference

10:10 - 10:20 10 Absensi via Google Form  serta Pembacaan Hasil TM

10:20 - 15:00 280 Perlombaan Perencanaan Bisnis TI

09:00 - 09:05 5 Absensi serta Pembacaan Hasil TM Gelombang 1 

09:05 - 10:05 60 Gelombang 1 (Teori)

10:05 - 10:35 30 Istirahat Gelombang 1 Menyesuaikan

10:35 - 12:35 120 Gelombang 1 (Praktik) Gedung EC (MM)

09:00 - 09:05 5 Absensi serta Pembacaan Hasil TM Gelombang 2

09:05 - 11:05 120 Gelombang 2 (Praktik)

11:05 - 11:35 30 Istirahat Gelombang 2 Menyesuaikan

11:35 - 12:35 60 Gelombang 2 (Teori) Gedung EB

09:00 - 09:10 10 Peserta join  ke video conference

09:10 - 09:20 10 Absensi via Google Form  serta Pembacaan Hasil TM

09:20 - 12:20 180 Perlombaan Video Animasi

09:00 - 09:10 10 Peserta join  ke video conference

09:10 - 09:20 10 Absensi via Google Form  serta Pembacaan Hasil TM

09:20 - 14:00 280 Perlombaan Internet Of Things

09:00 - 09:10 10 Peserta join  ke video conference

09:10 - 09:20 10 Absensi via Google Form  serta Pembacaan Hasil TM

09:20 - 14:00 280 Perlombaan Smart Tourism Application

Penyerahan Piala, Hadiah dan Penutupan Acara
Gedung Widya Padma dan 

Via Zoom

Via Zoom

CLOSING CEREMONY

Minggu, 19 

September 2021
CLOSING CEREMONY 11:00 - 13:00 120

Sabtu, 18 

September 2021

LOMBA JARINGAN 

KOMPUTER

LOMBA SMART 

TOURISM APPLICATION

LOMBA INTERNET OF 

THINGS
Via Zoom

LOMBA VIDEO ANIMASI Via Zoom

Gelombang 2

Gedung EC (MM)

Gelombang 1

Gedung EB

WAKTU 

(WITA)

Jumat, 17 

September 2021

LOMBA PROGRAMMING

Gedung EB

LOMBA DESAIN 

POSTER
Via Zoom

LOMBA KCT Via Zoom

LOMBA PERENCANAAN 

BISNIS TI
Via Zoom
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