25 Tim Ikuti Final C-Compiler 2013
Monday, 10 Juni 2013 WIB, Oleh: Satria

Sebanyak dua puluh lima tim mengikuti final Competition of Computer Science and Electronics
Student 2013 (C-Compiler) di Fakultas MIPA UGM, Senin (10/6). C-Compiler merupakan sebuah
ajang yang memacu kreatifitas dan inovasi bagi para mahasiswa di UGM untuk membangun iklim
ilmiah yang kreatif, memunculkan ide-ide baru yang segar dan inovatif yang memacu untuk
menghasilkan karya-karya baru.
Ketua panitia lombaFaizah, S.Kom., M.Kom menjelaskan dua puluh lima tim tersebut bertanding
pada 7 kategori yang diperlombakan, yaitu web design, robotika, piranti cerdas, pengembangan
aplikasi, pemrograman mikrokontroler nuvoton arm cortex, pengembangan game dan keamanan
jaringan.
“Hari ini mereka dibagi 6 kategori karena untuk robotika sudah diadakan kemarin,”papar Faizah,
Senin (10/6).
Dari 7 kategori tersebut 1 kategori, yaitu robotika sudah selesai dilombakan. Sedangkan untuk
kategori sistem keamanan jaringan tidak ada satu pun tim yang lolos ke babak final karena nilainya
tidak memenuhi standar yang ditetapkan panitia. Menurut Faizah kebanyakan peserta kompetisi
berasal dari Sekolah Vokasi, Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi serta Ilmu Komputer
dan Elektronika MIPA.
“Partisipasinya cukup bagus meskipun masih didominasi oleh beberapa jurusan tertentu,”katanya.
Sebelum masuk babak final dan diambil 25 finalis, peserta kompetisi yang berjumlah 90 tim tersebut
harus melalui babak penyisihan dan semifinal terlebih dahulu melalui proposal dan video prototype.
Sementara itu Ketua Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika, Prof. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D.
berharap agar mahasiswa lebih siap untuk berkreasi melalui kompetisi tersebut. Mahasiswa tidak
hanya bisa berkreasi pada event organizer (EO) yang selama ini sering mereka ikuti. “Buat karyakarya yang bermanfaat,”terang Jazi (Humas UGM/Satria AN)
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