3.074 Tim Daftar Kompetisi Gemastik 2015
Tuesday, 28 Juli 2015 WIB, Oleh: Ika

Universitas Gadjah Mada kembali menjadi tuan rumah Pagelaran Mahasiswa Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi (Gemastik) ke-8 yang akan berlangsung pada 26-28 Oktober 2015
mendatang. Kompetisi tahun ini akan memperlombakan sembilan kategori yaitu pengembangan
perangkat lunak, piranti cerdas, dan embedded system, aplikasi permainan (game), animasi,
pengembangan bisnis, data mining, kemanan jaringan dan sistim informasi, desain user expereince,
dan pemrograman.
Ketua panitia Gemastik 8, Dr. Senawi menyampaikan Gemastik diharapkan dapt menjadi ajang bagi
mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
di tingkat nasional. Sebagai pilar penting pembangunan, mahasiswa diharapkan bisa meningkatkan
kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Tak hanya itu, mahasiswa juga
diharapkan mampu mengembangkan potensi sebagai agen perubahan melalui pengembangan iptek.
“Kegiatan ini diharapkan bisa mendorong kreativitas mahasiswa Indonesia untuk pengembangan
iptek di masa kini dan masa datang,” katanya, Selasa (28/7) di Kampus UGM.
Senawi mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 3.074 tim yang mendaftar di semua kategori
perlombaan. Adapun para peserta merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di
Indonesia. “ Dalam kompetisi kali ini peserta yang mendaftar 2 kali lipat lebih banyak dibanding
tahun lalu. Hal ini menunjukkan kontribusi mahsiswa untuk kemandirian bangsa, dalam hal ini
bidang TIK memiliki potensi yang sangat besar,”terang Direktur Kemahasiswaan UGM ini.
Seleksi tahap awal telah dilakukan pada 25 dan 26 Juli 2015 lalu bertempat di UGM dengan
melakukan seleksi terhadap proposal pada empat kategori yaitu pengembangan permainan,
pengembangan perangkat lunak, piranti cerdas dan embedded system, serta pengembangan bisnis.

“Tim yang lolos dan masuk ke semifinal akan diumumkan di website RISTEKDIKTI dan
gemastik.ugm.ac.id pada akhir Juli besok,” pungkasnya. (Humas UGM/Ika)
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