
 
 

Peraturan Hackathon 2022 

Bandung, 27 – 28 Mei 2022 

Berikut ini merupakan peraturan yang wajib ditaati seluruh peserta Hackathon 2022  

1. Peserta wajib login di GIT Patrakomala menggunakan account yang diberikan oleh 

penyelenggara. 

2. Peserta dapat login di GIT Patrakomala mulai dari pukul 08.00 WIB untuk persiapan. 

3. Peserta wajib menghadiri acara pembukaan Vacathon yang dimulai pada hari Jumat 

27 Mei 2022 pukul 09.00 WIB 

4. Online Coding dimulai pagi pada hari jumat 27 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dan 

akan berakhir pada hari sabtu 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WIB. 

5. Selama pelaksanaan kegiatan online coding, peserta diminta untuk meluangkan waktu 
untuk melakukan tanya jawab “live” dengan host / juri Hackathon melalui aplikasi zoom 
meeting atau aplikasi lainnya. 

6. Sesi tanya jawab “live” peserta beserta link akan diberitahukan oleh panitia beberapa saat 
sebelum host / juri menghubungi peserta. 

7. Sesi tanya jawab seputar aplikasi atau profil peserta yang akan berlangsung selama 

kurang lebih 5 menit. 

8. Peserta dipersilakan menggunakan programming language yang dikuasai. 

9. Peserta wajib melakukan synchronize (push) file terupdate ke GIT Patrakomala setiap 2 

jam selama kegiatan online coding berlangsung. 

10. Jika file yang diupload telah melewati waktu berakhirnya kegiatan tersebut, maka file 

terakhir yang di synchronize yang akan dihitung sebagai file terupdate. 

11. Peserta wajib menyediakan demo apps atau mockup inovasi digital yang dikerjakan. 

12. Untuk output demo website, peserta dapat menggunakan hosting tidak berbayar ataupun 

dikumpulkan dalam bentuk dokumen kemudian link tersebut dikirimkan ke GIT 

Patrakomala. 

13. Untuk output demo mobile apps, peserta dapat mengirimkan apk ke GIT Patrakomala 

dengan minimum requirement untuk android versi lollipop, untuk iOS versi 14. 

14. Konten wajib dipastikan tidak mengandung unsur kriminalitas dan pelanggaran norma 

masyarakat. 

15. Penyelenggara acara berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang terlibat dalam 

kecurangan dan memiliki perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat selama acara berlangsung, serta peserta yang melanggar peraturan 

yang berlaku dalam kegiatan ini. 

16. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 


