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Deskripsi
IS CASO adalah sebuah ajang kompetisi yang diadaptasi dari kompetisi yang diadakan di
Singapura dengan nama APEX Case-Challenge. Kompetisi ini telah dilakukan semenjak 4
tahun belakangan ini. Tujuan diadakannya kompetisi ini untuk memamahami dan mengolah
suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin terjadi dengan berdasarkan analisis
yang tepat dan sesuai sasaran. IS CASO tahun 2017 mengangkat tema “Technology for
Society”.
Jadwal Kompetisi
Minggu, 8 Oktober 2017

IS-CASO tingkat SMA

07.00 – 19.00

Senin, 16 Oktober 2017

IS-CASO tingkat Perguruan
Tinggi

07.00 – 19.00

*Jadwal Kompetisi sewaktu-waktu dapat berubah
Syarat dan Ketentuan
Ketentuan Umum Himsisfo Competition ENFORCE :
1. Peserta adalah pihak yang telah mengikuti mekanisme pendaftaran pada website resmi
ENFORCE 2017 http://competition.himsisfo.net
2. Peserta harus melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal secara
hukum.
3. Peserta yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sampai waktu yang ditentukan akan
dinyatakan gugur.
4. Peserta menyetujui apabila sewaktu-waktu dihubungi oleh panitia ENFORCE maupun
partner dari ENFORCE.
5. Setiap peserta hanya boleh terdaftar pada tepat satu tim pada kompetisi yang sama.
6. Setiap peserta hanya dapat menjadi ketua tim pada maksimal 1 (satu) kompetisi.
7. Peserta yang merupakan kontestan ENFORCE wajib menghadiri EXPO.
8. Pemenang yang tidak menghadiri EXPO akan kehilangan hak atas hadiah yang
dimenangkan kecuali telah memberikan alasan yang mendesak dengan menghubungi
panitia terlebih dahulu (min. h-7 sebelum acara).
9. Panitia ENFORCE berhak untuk mencabut gelar juara dari pemenang jika ditemukan
kecurangan serius atau pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan perlombaan atau
pun dalam karya yang dilombakan.

10. Panitia berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan tindak kecurangan maupun
pelangagran terhadap aturan kompetisi ENFORCE.
11. Keputusan juri dan panita ENFORCE bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Panitia dapat mengubah seluruh aturan dalam rulebook sewaktu-waktu. Segala perubahan
yang terjadi akan diberitahukan melalui email dan/atau website.
Ketentuan Kompetisi IS-CASE SOLUTION ENFORCE:
1. Setiap peserta harus mematuhi semua peraturan IS-CASE SOLUTION ENFORCE serta
ketentuan umum kompetisi ENFORCE.
2. Setiap peserta harus merupakan siswa atau pelajar SMA (untuk katagori SMA) dan
merupakan mahasiswa S1 (untuk katagori Perguruan Tinggi).
3. Setiap peserta harus merupakan pelajar SMA maupun mahasiswa yang belum dinyatakan
lulus selama kompetisi berlangsung (hingga 25 Oktober 2017). Dibuktika dengan
menggunggah Proof of Eligibility sesuai dengan ketentuan pada bagian prosedur
pendaftaran.
4. Setiap tim harus terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari institusi yang sama, jurusan
berbeda diperkenankan.
5. Setiap tim harus terdiri dari anggota yang sama dengan yang telah didaftarkan selama
kompetisi berlangsung.
6. Solusi dari setiap tim harus merupakan karya original tim.
7. Setiap finalis IS-CASO yang juga lolos ke babak final pada kompetisi lain di ENFORCE,
wajib mengikuti seluruh rangkaian final IS-CASO.
8. Setiap tim wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp150.000 (jenjang
SMA/sederajat) atau Rp300.000 (jenjang Perguran Tinggi) dan bila mengundurkan diri,
uang tidak dikembalikan.

Prosedur Pendaftaran
1. Periode registrasi : 21 Agustus 2017 – 29 Spetember 2017
2. Untuk anggota yang dipilih sebagai ketua tim, wajib membuat akun pada situs
ENFORCE dan mendaftarkan tim pada menu kompetisi http://competition.himsisfo.net
Lakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 per tim (jenjang
SMA/sederajat) dan Rp300.000 (jenjang Perguruan Tinggi) berserta uang jaminan
sebesar Rp50.000 ke nomor rekening berikut :
Nomor Rekening
: 5271612240
Bank
: BCA
Atas Nama
: Siti Rahmadhanty
3. Lengkapi data yang dibutuhkan sebelum masa pendaftaran berakhir dengan mengisi data
tim dan memenuhi berkas-berkas pendaftaran berikut:
·
Jenjang SMA/sederajat
Kartu Tanda Pelajar
Bukti Transfer Biaya Pendaftaran
Pas Foto ukuran 3 x 4 terbaru
·
Jenjang Perguruan Tinggi
Kartu Tanda Mahasiswa
Bukti Transfer Biaya Pendaftaran
Pas Foto ukuran 3 x 4 terbaru
4. Calon peserta dapat mengakses link http://competition.himsisfo.net/faq untuk mengetahui
format pembayaran dan kelengkapan berkas pendaftaran ENFORCE 2017.
5. Tim yang telah melengkapi berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia dalam
rentang waktu 24 ( dua puluh empat ) jam. Apanila tim belum diverifikasi dalam rentang
waktu tersebut, peserta dapat menghubungi panitia melalui narahubung yang tertera di
akhir rulebook.
6. Tim yang telah diverifikasi secara resmi menjadi peserta kompetisi IS-CASE
SOLUTION ENFORCE tidak diperkenankan mengubah data yang digunakan saat
mendaftar maupun mengganti susunan tim.

Jadwal dan Alur Kompetisi
Kegiatan

Tanggal

Pendaftaran

24 Juli 2017 - 29 September 2017

Technical Meeting

6 Oktober 2017 (Kampus Syahdan BINUS University)

Tahap Penyisihan

8 Oktober 2017 (SMA) & 15 Oktober 2017 (Universitas)

Tahap Final

8 Oktober 2017 (SMA) & 15 Oktober 2017 (Universitas)

EXPO

Pemenang akan diumumkan pada EXPO tanggal 25 Oktober 2017

Kriteria Penilaian
Solusi yang dikumpulkan pada setiap tahap akan diberikan nilai 0 - 100 dengan rincian sebagai
berikut :
Kriteria
Analisis Kasus

Rincian
Pemahaman : Analisis mencakup semua aspek yang terkait
dengan masalah secara rinci, yakni:
● Identifikasi Masalah
● Pemahaman atas perusahaan dan industri
● Fakta yang digunakan sebagai pendukung analisis

Bobot
35%

Solusi yang
Diberikan

● Inovasi : Solusi memiliki faktor pembeda yang
memungkinkan perusahaan memiliki keunggulan
kompetitif yang nyata terhadap perusahaan lain.
● Penyelesaian Masalah : Solusi dapat menyelesaikan
permasalahan yang diindetifikasikan dalam kasus dengan
baik.
● Keterhubungan: Solusi yang diberikan
mempertimbangkan keseimbangan antara SI, bisnis, dan
masalah organisasi.
● Kelayakan : Solusi layak untuk diimplementasikan secara
nyata.
● Asumsi yang Digunakan

35%

Presentasi

● Penyampaian : Presentasi disampaikan dengan cara yang
menarik dan menyakinkan.
● Manajemen Waktu : Presentasi harus selesai dalam 15

30%

menit dengan alokasi waktu yang sesuai.
● Estetika : Desain presentasi harus menarik, jelas, dan
mudah untuk dibaca.
Ketentuan Lain
● Jika terjadi perubahan dalam kriteria dan ketentuan akan diinformasikan langusng
melalui email dan/atau website.
● Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
● Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, peserta dapat menghubungi narahubung
yang tersedia.

Narahubung
• Contact Person
o Jefry Rustiawan
▪ 081291474519
▪ Line: rustiawanjefri
o Melyana Pangestu
▪ 08567771781
▪ Line: melyanapngstu
• Social Media
o Official Line
▪ @qjs6241z
o Instagram
▪ enforce2017
o Facebook
▪ HcEnforce2017

