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RULEBOOK WEB DESIGN COMPETITION
(WDC) 2019

Web Design Competition merupakan rangkaian acara pertama dari VOCOMFEST 2019,
WDC merupakan kompetisi membuat design Website. WDC ditujukan untuk siswa
SMA/SMK/MA sederajat yang sudah bisa maupun masih belajar dalam mengembangkan
website. Peserta berkompetisi dalam tim yang beranggotakan maksimal 3 orang. WDC ini
dilaksanakan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan design dan babak final. WDC sendiri
memiliki tema yaitu “Developing Small Industries Through Marketplace”
Peserta diberikan 6 bidang (pilih salah satu) yaitu :
1. Makanan dan Minuman -> Peserta membuat website marketplace dengan bidang
makanan dan minuman seperti sembako, makanan kalengan, makanan ringan dll.
2. Kimia -> Peserta membuat website marketplace dengan bidang kimia seperti
bahan-bahan/barang pendukung praktikum kimia sekolah/universitas, uji coba
laboratorium,dll.
3. Furniture -> Peserta membuat website marketplace dengan bidang furniture
seperti meja, lemari, sofa, dll.
4. Otomotif -> Peserta membuat website marketplace dengan bidang otomotif
seperti bahan/barang suku cadang kendaraan roda dua/empat, dll.
5. Elektronik -> Peserta membuat website marketplace dengan bidang elektronik
seperti lemari es, setrika, kipas angin, dll.
6. Tekstil -> Peserta membuat website marketplace dengan bidang tekstil seperti
baju, jaket, jeans, dll.
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Jadwal Pelaksanaan
Waktu

Kegiatan

1 Februari - 25 Maret 2019

Pendaftaran dan pengumpulan website

27 Maret 2019

Batas akhir pengumpulan website

28 Maret - 30 Maret 2019

Penilaian website oleh tim penilai

1 April 2019

Pengumuman peserta lolos seleksi penyisihan pertama

4 April – 18 April 2019

Pengumpulan website yang sudah disempurnakan

19 April 2019

Technical Meeting WDC

20 April 2019

Babak final WDC

Pendaftaran
Biaya
Biaya Pendaftaran lomba adalah Rp. 80.000 / Tim
Periode
Tanggal : 1 Februari 2019 - 25 Maret 2019
Syarat Pendaftaran
● Menentukan nama tim, ketua tim, anggota tim & mengupload scan Kartu Pelajar
● Mempersiapkan (Bagi Finalis):
1. Scan Kartu Pelajar semua anggota
2. Foto 3x4 semua anggota (background bebas)
Catatan : Nama tim dilarang menggunakan bahasa mengandung hinaan, provokasi dan SARA.

Pembayaran :
Mandiri
Norek : 1710002794231
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a.n Azza Ulil Afidah

Syarat dan Ketentuan
Syarat Peserta
1. Peserta Web Design Competition adalah satu tim yang terdiri dari maksimal 3 orang dari 1
sekolah yang sama.
2. Peserta merupakan siswa SMA/SMK sederajat dan masih berstatus pelajar aktif.
3. Setiap sekolah diperbolehkan untuk mendaftarkan lebih dari satu tim.
4. Tidak diperkenankan ada peserta yang terdaftar dalam dua tim atau lebih yang berbeda.
5. Tim mendaftar secara online di website www.vocomfest.com.
6. Peserta harus melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp 80.000,00.
7. Ketentuan dan persyaratan yang belum tercantumkan ditambahkan kemudian hari bila
diperlukan.
8. Peraturan yang belum tercantum akan ditambahkan kemudian hari bila diperlukan.

Ketentuan Web
a. Bentuk web yang dibuat merupakan sebuah web statis, tetapi peserta diperkenankan untuk
membuat dalam bentuk web dinamis selama seluruh syarat lainnya terpenuhi. Tidak ada nilai
khusus bagi peserta yang membuat web dinamis.
• Web Statis
Web statis adalah website yang mana pengguna tidak bisa mengubah konten dari web tersebut
secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server
hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak memiliki
database, data dan informasi dalam web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah
syntaxnya.
• Web Dinamis
Dalam web dinamis, yang terjadi pada antara pengguna dan server sangat kompleks.
Seseorang dapat mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser.
Web dinamis memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung include apa yang
disampaikan.
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b. Teknik pembuatan web bebas.
c. Dilarang menggunakan framework css (bootstrap, foundation, less framework, amazium,
skeleton, dan lain-lain) maupun template dari orang lain.
d. Website yang dibuat oleh peserta harus interaktif dan informatif.
e. Website yang dibuat merupakan website Marketplace dengan konten setiap tim pilih salah
satu bidang yaitu makanan dan minuman, tekstil, elektronik, kimia, otomotif, dan mebel kayu.
f. Design sesuai dengan tema.
g. Website yang diikutsertakan dalam lomba belum pernah diikutsertakan pada kompetisi
manapun.
h. Panitia VOCOMFEST 2019 berhak mendiskualifikasi peserta jika diketahui Hak Atas
Kekayaan Intelektualnya diragukan, sedang dalam sengketa, mengambil karya orang lain,
atau mendapat klaim dari pihak lain.
i. Website yang diperlombakan menjadi hak milik peserta.
j. Konten Website
● Home
Informasi umum website.
● Laman Product
Berisi tentang seluruh list produk-produk yang ada di Nusantara. Dan bisa juga
ditambahkan dengan deskripsi singkat menarik tentang produk tersebut yang dapat
menarik pembaca.Dan setiap list harus ada foto produk, nama produk, harga produk,
dan rating produk, dan bisa ditambahkan lainnya sesuai keinginan tim tersebut.
Contoh : Beranda pada website www.wakuliner.com yang merupakan marketplace
yang bergerak pada bidang makanan dan minuman.
● Laman Pembayaran
Berisi barang apa saja yang ingin dibeli pengguna beserta harga dan metode
pembayaran yang dapat digunakan.
● Lain-lain
Peserta dapat menambahkan konten lain sesuai dengan kebutuhannya.

k. Fitur-fitur website
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● Dapat menampilkan list produk yang sesuai dengan bidangnya yang ada pada
Indonesia
● Dapat menampilkan halaman detail brand (Marketplace) sesuai bidang yang dipilih
● Dapat menampilkan detail tiap marketplace ( Misalkan alamat, jam buka, dan kisaran
harga yang ditawarkan)
● Dapat menampilkan detail pembelian dan metode pembayaran
● Dan fitur lain sesuai dengan keinginan tim tersebut.
l. Peraturan yang belum tercantum akan ditambahkan kemudian hari bila diperlukan.

Tahap Pengumpulan Penyisihan
1. Hasil Karya diupload pada google drive kemudian submit linknya pada website
www.vocomfest.com.

2. Karya dikumpulkan dengan nama folder WDC_nama tim_nama website.
3. Contoh WDC_TimA_WebsiteX
4. Di dalam folder karya harus terdapat :
1. Screenshoot website yang disimpan dalam folder, dengan nama folder : SS_nama
tim_nama website.
2. File website disimpan dalam satu folder dengan nama folder : WEB_nama tim_nama
website
5. Paling lambat karya website dikumpulkan tanggal 27 Maret 2019 pada jam 23.59 WIB.
Tahap Final
1. Diikuti oleh 10 tim terbaik yang diambil dari babak penyisihan untuk mengikuti tahap
final.
2. 10 tim tersebut akan memaparkan hasil karyanya kepada juri.
3. Seluruh tim yang telah lolos ke tahap final diwajibkan untuk mempersiapkan hasil akhir
karyanya tersebut dan mempersiapkan file presentasi yang nantinya akan ditampilkan dan
dipresentasikan kepada juri.
4. Setiap tim akan diberikan total waktu presentasi 25 menit. Dengan rincian 2 menit untuk
persiapan, 13 menit untuk presentasi, dan 10 menit untuk tanya jawab.
5. Setiap tim dapat mengupload hasil akhir web masing-masing tim ke google drive,
kemudian link google drive tersebut dapat dikumpulkan ke web www.vocomfest.com.
6. Paling lambat pengumpulan link google drive di website www.vocomfest.com tanggal
18 April 2019 pada jam 23.59 WIB.
Kriteria Penilaian
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1.

Desain interface web, layout

5.

Konten Website

dan navigasi

6.

Estetika

2.

Fitur dan inovasi web

7.

Fungsionalitas

3.

Kecepatan akses

8.

Keorisinilan website dan konten

4.

Kesesuaian tema

Contact Person
Ilham Satriadi
HP

: 081347591227

LINE : ilhamcuk
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