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PENDAHULUAN
Dalam rangka mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan &
Kementerian Ristek / Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada bidang akademik,
Universitas Widyatama akan menggelar kegiatan yang bernama Widyatama International
Innovation and Academic Competition (Wi-Can). Kompetisi & Perlombaan ini akan diikuti
oleh sejumlah Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri serta SMU/SMK/MA sederajat.
Perlombaan ini akan menyelenggarakan bidang debat, business plan, akuntansi, teknologi, dan
seni. Sedangkan pameran akan menampilkan hasil produk inovasi dari berbagai program studi
di berbagai perguruan tinggi, baik yang sudah diterapkan maupun yang masih dalam hasil
proses pengujian untuk dipromosikan dan dipekernalkan/sosialisasi kepada masyarakat.
Harapan dengan berlangsungnya Wi-Can 2020, masyarakat dan pemerintah yang
berwenang akan memperolah informasi dan manfaat serta pengetahuan dan wawasan, sehingga
budaya ilmu pengetahuan dan inovasi dapat terwujud. Hal ini dapat berkontribusi dalam
meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
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I. KETENTUAN UMUM
A. Pengertian
Peserta pameran WI-CAN 2020 adalah Perguruan Tinggi (Internasional) dan
SMU/SMK/MA (Jawa Barat).
Dewan juri berasal dari Universiata MARA (Malaysia) yang akan menilai dan menetapkan
pemenang.
Peserta pameran adalah perorangan atau kelompok yang memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan.
Calon pemenang adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebanyak 3 (tiga) nominator.
B. Persyaratan Peserta
Terbuka untuk perguruan tinggi (internasional) & SMU/SMK/MA (Jawa Barat), berusia di
atas 17 tahun, atas nama perorangan atau kelompok dengan menunjukkan bukti berasal dari
perguruan tinggi atau SMU/SMK/MA.
Peserta dipungut biaya pendaftaran, bagi Mahasiswa sebesar Rp.300.000,- dan Pelajar
sebesar Rp. 150.000,Peserta melampirkan identitas diri (scan kartu mahasiswa/kartu pelajar/form kop surat
perguruan tinggi/SMU/SMK/MA)
Peserta wajib mengisi form kepemilikan produk (dihubungi pihak panitia) dan
menandatangani surat pernyataan keaslian produk. Setelah melakukan pendaftaran dan
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pembayaran, selanjutnya panitia akan menguhubungi calon peserta. Peserta dapat melihat
informasi pameran di link htpps://wican.widyatama.ac.id
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C. Jadwal Pelaksanaan
Pengumuman dan pendaftaran
1 November – 5 Desember 2020
Penjelasan teknis via Zoom *)
1 Desember 2020
Batas waktu penyerahan produk pameran
5 Desember 2020
Penjurian via Zoom **)
10 Desember 2020
Pengumuman pemenang
12 Desember 2020

*) waktu bersifat tentatif, jika ada perubahan akan diberitahukan kemudian.
**) Panitia dan Dewan Juri tidak melayani kontak pada pameran ini.

ALAMAT SEKRETARIAT PERLOMBAAN
Panitia Pelaksana Pameran “Wi-Can 2020”
Sekretariat
Universitas Widyatama
Jl. Cikutra 204 A
Kota Bandung
Jawa Barat
PIC : 1. Ervina C. Simatupang (089670913385)
2. Bunga Indah Bayunitri (08179216091)
3. PIC Prodi
PENJELASAN TEKNIS
Penjelasan teknis kepada peserta perlombaan dilaksanakan pada :
Hari / tanggal
: Selasa, 1 Desember 2020
Waktu
: 14.00 – 15.00 Wib
Tempat
: Via Zoom
Peserta akan dihubungi panitia (whatsapp) sehari sebelum pelaksanaan penjelasan teknis, dan
peserta wajib hadir untuk penjelasan teknis penilaian produk pameran pada saat penjurian.
D. Persyaratan Umum
1. Semua produk yang diikutkan pameran menjadi tanggung jawab peserta yang mengirimkan
produk untuk dipamerkan dan diperlombakan.
2. Komplain dari pihak lain atas kepemilikan produk yang diperlombakan dalam pameran WiCan 2020, menjadi tanggung jawab peserta yang terkait produk bersangkutan.
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3. Produk yang diterima harus lengkap mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan, apabila
tidak memenuhi syarat, produk akan didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan dalam
penilaian pameran.
4. Produk yang pernah diperlombakan tidak dapat diikutkan dalam pameran Wi-Can 2020, dan
peserta menerima konsekwensi bila pengakuan dianulir oleh pihak lain.
5. Peserta wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Bila terjadi pelanggaran atas
peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka peserta harus membebaskan penyelenggara WiCan 2020 dari segala beban dan tanggung jawab, apabila adanya tuntutan dari pihak ketiga
atau pihak yang berwajib.
E. Persyaratan Administrasi dan Teknis
1. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) video produk yang di upload pada youtube.
2. Melampirkan file surat pernyataan peserta dengan menggunakan kop surat perguruan
tinggi/SMU/SMK/MA dan link alamat di youtube mengenai produk yang ditayangkan ke
email : wican@widyatama.ac.id
3. Jangka waktu penerimaan produk pameran selambat-lambatnya adalah tanggal 5 Desember
2020
F. Surat Pernyataan
1. Surat pernyataan berisi tentang hak dan kewajiban peserta sampai ditetapkannya peserta
sebagai pemenang pameran.
2. Identitas yang ditulis dalam surat pernyataan harus sesuai dengan identitas yang tertera
dalam KTP.
3. Surat Pernyataan dibuat sesuai format terlampir yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.
G. Kriteria Produk Pameran
1. Produk berupa inovasi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
2. Diutamakan produk inovasi terbarukan.
3. Produk harus dapat mengkomunikasikan dari salah satu tema berikut, sesuai yang ada dalam
poster, yaitu :
a. Implementasi Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 (Program Studi Sistem
Informasi)
b. Mechanical Exhibition (Program Studi Teknik Mesin)
c. Internet of Things (Program Studi Informatika)
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d. Produk Inovasi untuk Era Adaptasi Kebiasaan Baru (Program Studi Teknik
Industri)
e. Instrumentasi dan Kontrol, Robotika, Drone (Program Studi Teknik Elektro)

4. Produk belum pernah dipublikasikan / diperlombakan.

1.
2.
3.
4.

BAB II KETENTUAN PAMERAN
A. Penjurian
Selama proses lomba berlangsung tidak melayani surat menyurat.
Peserta akan mendemokan di hadapan juri (via zoom) maksimum selama 5 menit, mengenai
produk yang telah diupload di channel youtube.
Juri akan menanyakan berbagai hal mengenai produk pameran tersebut.
Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

B. Penetapan Calon Pemenang
1. Penetapan calon pemenang dilaksanakan oleh Dewan juri berdasarkan urutan penilaian
tertinggi.
2. Pengumuman calon pemenang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020
C. Pengiriman Produk Pameran
1. Peserta wajib mengunggah produk yang direkam dalam bentuk video di channel youtube
sendiri.
2. Alamat channel youtube tersebut di emailkan ke panitia Wi-Can 2020.
3. Tampilan awal video tersebut wajib menyajikan informasi, seperti berikut :
a. Judul kegiatan “Exhibiton (Wi-Can) 2020”, berikut sertakan salah satu logo WiCan di bawah ini :

atau

b. Judul produk pameran peserta
c. Jenis pameran yang diikuti peserta (kriteria jenis produk pameran, G.3.)
d. Nama peserta perseorangan/kelompok
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4. Durasi penayangan video di youtube maksimum 7 menit tanpa menyertakan latar belakang
suara musik (back sound), namun diganti suara penjelasan mengenai spesifikasi dan fungsi
produk.
5. Penyajian suara mengenai spesifikasi produk pameran meliputi :
a. Produk tampak samping kiri, kanan, muka, belakang, atas, dan bawah (tampilan di
perbesar)
b. Demo menjalankan produk, bila produk untuk difungsikan/dijalankan.
6. Bagi nominator yang terpilih, menandatangani surat pernyataan keaslian hasil karya (format
surat terlampir) di atas materai Rp.6000,- (Enam ribu rupiah).
7. Nama peserta perseorangan atau kelompok berikut nama penanggung jawab kelompoknya
8. Telah mengisi form pendaftaran secara lengkap di website https://wican.widyatama.ac.id
atas nama penanggung jawab kelompok
9. Batas waktu terakhir penerimaan di email panitia Wi-Can 2020 adalah hari Sabtu tanggal
5 Desember 2020 waktu 23.00 Wib.

BAB III PENGUMUMAN PEMENANG
A. Pengumuman Pemenang
1. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 12 Desember 2020 di link Zoom (akan
diinformasikan pada saat petunjuk teknis).
2. Pemberian hadiah pemenang dilaksanakan secara virtual (simbolisasi) dan sertifikat digital
ke email penanggung jawab, sedangkan plakat pemenang akan dikirimkan ke alamat
perguruan tinggi/SMU/SMK/MA bagi pemenang.

BAB IV PEMBATALAN/DISKUALIFIKASI PEMENANG
A. Pembatalan/Diskualifikasi Pemenang
1. Pemenang dapat dibatalkan atau didiskualifikasikan apabila terbukti bahwa produk
(konsep/produk dan atau visual) adalah bukan orisinal, mencontek, dan meniru.
2. Apabila hal-hal di atas diketahui sebelum penetapan pemenang, maka produk peserta
dianggap gugur.
3. Apabila hal-hal di atas diketahui setelah penetapan pemenang, maka peserta dibatalkan
menjadi pemenang.
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BAB V PENUTUP
A. Penutup
1. Penetapan pemenang oleh Dewan juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.
2. Juri dan Panitia Wi-Can tidak berkewajiban untuk melakukan penjelasan penilaian
pameran kepada para peserta.

Bandung, 2 November 2020
ttd.
Panitia,
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Lampiran 1
SURAT PERNYATAAN
Peserta (Perorangan)
Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama lengkap
: ………………………..
Tempat / tanggal lahir
: ………………………..
Alamat
: ………………………..
No. KTP/SIM
: ………………………..
Telepon/Handphone
: ………………………..
Perguruan Tinggi/SMU/SMK: ………………………..
Apabila Peserta (Kelompok)
Nama Kelompok
: ………………………..
Alamat Kelompok
: ………………………..
Yang bertandatangan di bawah ini mewakili kelompok,
Nama lengkap
: ………………………..
Tempat / tanggal lahir
: .………………………..
Alamat
: ………………………..
No. KTP/SIM
: ………………………..
Telepon/Handphone
: ………………………..
Perguruan Tinggi/SMU/SMK/MA: ………………………..
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
1. Saya mengikuti perlombaan ini secara sadar, tanpa ada tekanan, intervensi, maupun
intimidasi dari pihak manapun;
2. Saya menjamin bahwa data yang saya berikan dalam perlombaan ini benar adanya, dan
saya bersedia bertanggungjawab secara hukum apabila dikemudian hari diketahui bahwa
data tersebut palsu/tidak benar adanya;
3. Saya menjamin bahwa produk yang saya serahkan dalam pameran ini merupakan desain
original yang saya buat sendiri, dan bukan hasil plagiat dari karya pihak manapun dan
belum pernah dipublikasikan maupun diberikan pada pihak manapun;
4. Apabila terjadi permasalahan hukum atas produk yang saya buat di kemudian hari, maka
saya menjamin bahwa Panitia Wi-Can 2020 dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari
pihak manapun;
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5. Bahwa produk yang saya sertakan dalam perlombaan ini, panitia berhak untuk
mempergunakan/tidak mempergunakan sebagai bagian dari peserta perlombaan Wi-Can
2020 tanpa menghilangkan identitas asli untuk keperluan lainnya.
6. Apabila saya melanggar pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima segala
konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas pelanggaran tersebut.
Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai
pemenuhan syarat keikutsertaan dalam pameran yang diperlombakan dalam WI-Can 2020,
untuk dipergunakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandung, ..................... 2020
materai
Rp. 6000,.

(__________________________)
(Nama jelas)
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