
  

  



  

A. DESAIN UI/UX 
1. DESKRIPSI LOMBA 

Lomba UI/UX merupakan cabang kompetisi pada event perlombaan Teknocom 

(Teknokrat Innovation Competition) yang pertama di lakukan tahun 2021, guna 

menciptakan tampilan antar muka nyaman , mudah dan memberikan pengalaman yang 

baik pada penggunaanya, tujuan lomba UI/UX competition bertujuan untuk menguji 

kreatifitas mahasiswa  dalam menganalisa dan menghasilkan produk yang kreatif 

dalam desain aplikasi. 

 

2. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta merupakan mahasiswa (D3/S1) aktif dari seluruh perguruan tinggi di 

Indonesia. 

2. Peserta telah mengikuti pendaftaran pada link resmi pendaftaran teknorat 

innovation competition https://bit.ly/PendaftaranTeknocom2021. 

3. Setiap kelompok harus dari perguruan tinggi yang sama, namun diperbolehkan 

dari jurusan yang berbeda 

4. Setiap tim hanya terdiri dari 2 sampai 3 orang. 

5. Setiap peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu karya terbaiknya. 

6. Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai wewenang memberikan penilaian yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

7. Penilaian adalah hasil pengamatan dewan juri terhadap UI/UX Competition 

peserta kompetisi yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

3. TEMA 
 
Tema dalam kompetisi ini, yaitu: 

 “Peran Teknologi dalam New Normal/Pasca Pandemi” 
 

4. ALUR PENDAFTARAN 
 

A. Mendaftarkan diri melalui https://bit.ly/PendaftaranTeknocom2021 

B. Peserta lomba UI/UX melakukan registrasi biaya pendaftaran sebesar 75K 

C. Registrasi : 

Rek. BRI : 1715-01-003773-50-7 

Anggun Maylani 

D. Melakukan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp ke nomor yang tertera 

dengan format UI/UX_Nama_Perguruan Tinggi_Tanggal Pembayaran dengan 

menyertakan bukti foto pembayaran. 

E. Pendaftaran dilakukan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. 



  

5. KETENTUAN KHUSUS 

a. Karya belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi sejenis baik dalam skala lokal, 

nasional, regional, maupun internasional 

b. Karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau hal-hal yang 

bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

c. Karya harus sesuai dengan tema yaitu “Peran Teknologi Digital dalam Penanganan 

Kesehatan dan Pencegahan Penyebarannya” 

d. Karya yang diterima adalah yang dikirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan 

 

6. SISTEM KOMPETISI 

a. Penyisihan 

Berkas diunggah melalui Google drive dan sertakan link yang dapat diakses 

dengan format penamaan file “TEKNOCOM_UI/UX_<Nama Tim>_<Judul 

Karya> paling lambat tanggal 25 November pada email teknocom21@gmail.com 

Berkas pada babak penyisihan terdiri dari : 

1. Proposal (PDF) dengan sistematika proposal sebagai berikut : 

a. Judul Produk 

b. Abstrak 

c. Latar belakang masalah 

d. Tujuan dan hasil yang akan dicapai 

e. Metode pencapaian tujuan (user-centered design methodology) 

f. Analisis desain karya meliputi : 

i. Target pengguna 

ii. Batasan produk 

iii. Platform yang digunakan 

g. Skenario penggunaan rancangan produk (bukan manual 

penggunaan produk) 

2. Video clip 

Video clip menggambarkan permasalahan yang diangkat serta 

kreativitas usulan solusi yang ditawarkan. Video berdurasi maksimal 2 

menit 

 

 

 



  

3. Identitas peserta lomba, dengan format PDF 

spasi 1 - 1.5, font Times New Roman dengan size 12 pt 

dan susunan sebagai berikut : 

 Bidang Lomba  : 

 Perguruan Tinggi : 

 Nama Tim  : 

 Nama Anggota  : 

 
b. Final 

Pengumuman peserta yang lolos ke babak berikutnya akan di umumkan 

melalui email  dan juga media Instagram @teknocom2021 dengan ketentuan 

berikut: 

1. Tim finalis akan melaksanakan presentasi secara daring melalui 

zoom meeting. 

2. Cakupan persentasi yaitu mengenai karya yang di buat di depan 

dewan juri. Dengan persentasi berkisar 20 menit dengan sesi 

Tanya jawab selama 15 menit. 

3. Penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan di 

berikan menjelang final oleh panitia. 

 

7. Komponen penilaian 

a. Babak Penyisihan 

KRITERIA 

PENILAIAN 

KETERANGAN BOBOT 

Identifikasi masalah Urgensi permasalahan beserta 
kebermanfaatan 
pengguna/masyarakat dan 
kesesuaian permasalahan karya 
dengan tema 

25% 

Inovasi dan 

Orisinilitas 

Terdapat keunikan dan nilai lebih dari 
segi pemecah masalah, teknis 
penggunaan aplikasi dan desain 
antarmuka 

40% 

Metode desain Metode pengumpulan data pada 
pembuatan karya sebagai acuan 
dalam identifikasi kebutuhan 
pengguna. Serta langkah-langkah 
desain dan pengujian desain tersebut 
berdasarkan prinsip UX 

35% 

 



  

b. Babak Final 

KRITERIA 

PENILAIAN 

KETERANGAN BOBOT 

Persentasi Penjelasan mengenai karya didepan dewan 

juri  

50% 

Tanya jawab Dapat menjawab pertanyaan dengan baik 30% 

Stimulasi karya  Mensimulasikan karya yang telah dibuat 
oleh peserta didepan dewan juri 

20% 

 
 

8. PENGHARGAAN 
 

1. Juara 1: Uang Tunai + E-sertifikat 
 

2. Juara 2: Uang Tunai  + E-sertifikat 
 

3. Juara 3: Uang Tunai  + E-sertifikat 
 

9. TIMELINE 

 Pendaftaran  dan pengiriman karya : 27 Agustus – 25 November 

 Technical meeting  : 28 September 

 Pengumuman : 26 November 

 Final : 30 November 

 

10. LAYANAN INFORMASI 

0896-7719-2250 (Admin 1)   

0852-6742-3451 (Admin 2)   
 
 

B.  DESAIN POSTER 
1. DESKRIPSI LOMBA 

 Mahasiswa dapat menciptakan karya dan mengutarakan sikap bagaimana self healing 
mereka selama masa pandemic melalui dengan desain poster yang memberikan nilai 
value bagi yang melihat/membacanya. Self Healing merupakan proses penyembuhan 
diri sendiri terhadap luka batin, mental, ataupun salah satunya stres. Pandemi Covid-
19 sering menyebabkan orang memiliki gangguan mental dan self healing seharusnya 
adalah cara yang dilakukan diri sendiri untuk mengobati diri saat pandemi ini. 
 

2. KETENTUAN UMUM 

A. Peserta merupakan mahasiswa (D3/S1) aktif dari seluruh perguruan tinggi di 

Indonesia. 

B. Peserta bersifat perorangan/individu (bukan tim). 

C. Setiap peserta wajib mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan selama 

mengikuti lomba. 



  

3. TEMA LOMBA DESAIN POSTER 
 

Tema dalam kompetisi ini yaitu: 
 “Self Healing” 

 
4. ALUR PENDAFTARAN 

A. Mendaftarkan diri melalui https://bit.ly/PendaftaranTeknocom2021 

B. Peserta lomba desain poster melakukan registrasi biaya pendaftaran sebesar 50K 

C. Registrasi : 

Rek. BRI : 1715-01-003773-50-7 

Anggun Maylani 

D. Melakukan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp ke nomor yang tertera 
dengan format Poster_Nama_PerguruanTinggi_Tanggal Pembayaran dengan 
menyertakan bukti foto pembayaran. 

E. Pendaftaran dilakukan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. 

 

5. KETENTUAN KHUSUS 
 

A. Peserta diperkenankan mengirim karya terbaiknya. 
 

B. Peserta lomba desain poster dapat mengirimkan lebih dari satu karya. 
 

C. Peserta dapat mengikuti lebih dari satu kategori lomba. 
 

D. Peserta lomba wajib untuk memperhatikan kesesuaian karya dengan tema. 

E. Peserta dilarang menggunakan elemen visual yang diambil dari internet (Contoh: 

clipart, stock photo, dan template). 

F. Gaya visualisasi bebas, sesuai dengan kesukaan, kemampuan, kebutuhan desain 

poster, dan minimalis. 

G. Peserta dapat menggunakan perangkat lunak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

CorelDraw atau perangkat lunak lain yang sejenis. 

H. Karya bersifat orisinal (asli). 

I. Karya yang diikutsertakan dalam lomba ini belum pernah atau tidak sedang 

diikutsertakan dalam event apapun. 

J. Karya yang dikirimkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

K. Karya yang dikirimkan tidak mengandung unsur SARA, pornografi, sadisme, dan 

hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

L. File karya berukuran A3, resolusi 300 dpi, dalam posisi vertikal/tegak (portrait). 
 

M. Karya yang dikirim ke email  dengan format .jpg atau .png melalui google drive. 

N. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia baik sebelum, selama, ataupun 

setelah kompetisi berlangsung, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. 



  

O. Keikutsertaan peserta dalam lomba, peserta dianggap telah menerima dan 

menyetujui seluruh persyaratan lomba. 

P. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

6. SISTEM KOMPETISI 

A. Berkas diunggah dalam bentuk softcopy melalui Google drive dan sertakan link 

yang dapat diakses dengan format penamaan file 

“TEKNOCOM_POSTER_<Nama Peserta >_<Judul Poster> paling lambat 

tanggal 25 Oktober pada email teknocom21@gmail.com 

B. Format digital dengan ekstensi JPEG atau PNG. 

C. Identitas peserta :  

 Identitas peserta lomba, dengan format PDF, ukuran A4, 

 spasi 1 - 1.5, font Times New Roman dengan size 12 pt dan 

susunan sebagai berikut : 

- Bidang Lomba  : 

- Perguruan Tinggi  : 

- Nama Peserta  : 

D. Poster setidaknya dapat terbaca jelas. 

E. Peserta mengunggah poster di Instagram dengan tag ig @teknokrat_university, 
@teknocom_2021, @ftik.teknokrat 

F. Poster peserta akan didiskualifikasi jika tidak memenuhi persyaratan yang 

diberikan. 

G. Panitia berhak untuk menggunakan hasil karya peserta pada event lain. 
H. Panitia TIDAK BERTANGGUNG JAWAB apabila peserta melakukan 

pelanggaran hak cipta. 
  
7. KOMPONEN PENILAIAN 

 
 Gagasan/Ide 

 Kesesuaian karya dengan tema 
 

 Keunikan karya 

 Kualitas penyampaian pesan 

 Orisinalitas 

 

 

 



  

8. PENGHARGAAN 
 

A. Juara 1: Uang Tunai + E-sertifikat 
B. Juara 2: Uang Tunai + E-sertifikat 
C. Juara 3: Uang Tunai + E-sertifikat 
 

9. TIMELINE 

 Pendaftaran  dan pengiriman karya : 27 Agustus – 25 Oktober 

 Pengumuman : 30 Oktober 
 

10. LAYANAN INFORMASI 

0896-7719-2250 (Admin 1)    

0852-6742-3451 (Admin 2)   


