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Kirimkan ide Anda disini 

IDEATHON 2020  
Teknik Elektro  
Universitas Nusa Putra 
Hai Guys, kamu baru lulus SMA/SMK/MA dan mau hadiah RP 20 juta? AYO 
ikut lomba dari Universitas Nusa Putra. Caranya gampang, tulis ide 
"gila" mu tentang teknologi yang ingin kamu cita citakan dan bisa 
terwujud dalam masa akan datang. Teknologinya bisa dalam hal teknologi 
informasi (IT), teknologi transportasi, teknologi komunikasi, 
teknologi medis, dan teknologi pendidikan. Tulisan dibuat dalam format 
word dan kirim ke elektro.s1@nusaputra.ac.id sertakan Nama Lengkap dan 
nomor ponsel/nomor WA ya. 
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“ 
Ideathon Teknik Elektro - Gotong Royong Melindungi Bangsa dari COVID-19 

-Teknik Elektro NPU 2020 

” 
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Ideathon Teknik Elektro  
2020 
Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra mendorong penggiat 
hobi dan teknik siswa SMA, SMK, dan MA lulusan 2020 untuk berinovasi 
melalui: ide, solusi, produk, hobi baru, sistem, platform, atau 
aplikasi mobile/web dalam bidang teknik dan hobby melalui pengusulan 
ide-ide/pemikiran yang dapat diimplementasikan area berikut: 

+ Perangkat Elektronik/Teknologi lainnya. 
Elektronika, Mekatronika, Robotika, Unmanned Vehicle, Mainan Hobi, 
Mobil Listrik, Teknologi Alat Pertanian, Medical Devices, Pemrosesan 
Gambar, Kecerdasan Buatan, Inovasi Internet Of Things, Sistem 
Telekomunikasi, Teknologi Wireless, Radar, Sistem Informasi, 
Rekayasa Industri, Teknologi Industri. 

+ Aplikasi di ponsel 

+ Web 

+ Internet of Things (IoT) 

+ Big Data 

+ Artificial Intelligence 

Area Bidang Khusus Penanganan Covid 19 :  

+ Pencegahan virus 

+ Pengendalian virus 

+ Pelayanan dan perawatan pasien 

+ Mitigasi masyarakat 

+ Keberlanjutan usaha/bisnis dan hobi 

+ Metode pembelajaran jarak jauh dll 
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Usulan ide yang masuk akan direview oleh komite penilai/reviewer
Ideathon Teknik Elektro Nusa Putra 2020.

Ide-ide terbaik yang terpilih berdasarkan kategori-kategori yang ada
akan difasilitasi oleh Program Studi Teknik Elektro - Universitas Nusa
Putra berupa biaya pendidikan selama 4 tahun di Program Sarjana (S1)
Teknik Elektro NPU senilai ± 20 Juta Rupiah*.

Pengumuman: 10 Juli 2020

Pendaftaran: 10 - 31 Juli 2020

Review oleh Komite Penilai: 1-5 Agustus 2020

Pengumuman Ide Terbaik dan Pemenang Tiap Kategori : 6 Agustus 2020

Inffformasi lebih lanjut kunjungi laman web:

https:// ideathon.nusaputra.ac.id/

https://nusaputra.ac.id/program-studi/teknik-elektro/
dan
https://bit.ly/Info-TeknikElektro-NusaPutra

Untuk pengusulan ide melalui Media Sosial Masing-Masing (Facebook,
Twitter, atau Instagram) dan alamat Google Form dibawah :

https://bit.ly/ideathonElektroNPU

masukan caption dan alamat postingan ide/projek kalian di dalam file
word.

https://nusaputra.ac.id/program-studi/teknik-elektro/
https://bit.ly/Info-TeknikElektro-NusaPutra
https://bit.ly/ideathonElektroNPU
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Kategori dan Kriteria Penilaian Pemenang Ideathon Teknik Elektro NPU 
2020:  

+ Perangkat Elektronik/Teknologi lainnya. 

Penilaian ditentukan dari Kesesuaian dengan bidang Teknik Elektro 

+ Best Project 

Penilaian ditentukan dari fungsi dan inovasi project  

+ Social Media Favorite 

Penilaian ditentukan dari view/like/komentar terbanyak di 
masing-masing postingan 

+ Covid Fighter 

Penilaian ditentukan dari tingkat inovasi dan cara implementasi 
penanganan covid-19 

+ Female Engineering 

Penilaian ditentukan dari teknologi yang dihasilkan dari peserta 
perempuan dalam mengekspresikan ide di bidang teknik atau pembuatan 
proyek, yang selama ini selalu diidentikan dengan bidang mayoritas 
oleh laki-laki.  

Kriteria secara umum adalah relevansi dengan tema teknik elektro, 
penyampaian ide, tingkat inovasi, dan orisinalitas. 

 

 
Program Studi Teknik Elektro 
Universitas Nusa Putra 
Gedung B Lt.4 Jl. Raya Cibolang No. 21 Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat 
43152 
Telp. +62 266 210594 Fax. +62 266 237287 
E-mail: elektro.s1@nusaputra.ac.id 
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Syarat & Ketentuan : 

1. Kalian merupakan lulusan SMA/SMK/MA yang sudah lulus di tahun 2020 
( Upload Foto Ijazah / Surat Keterangan Lulus / Raport Nilai Kelas 3 
Semester II ) 

2. Ide dituliskan dalam 2 format pilihan.  

a. Format pertama yaitu caption dengan ilustrasi gambar yang sesuai 
atau 

b. Format kedua berupa video personal penyampaian ide/project di 
feed sosial media kalian masing-masing.  

3. Format Caption kalian mempunyai Judul, Identitas, dan Deskripsi Ide 
dalam 600 kata maksimal, dengan ilustrasi gambar yang sesuai 

4. atau Format video hanya diBeri penjelasan Judul dan Identitas, 
dengan video durasi maksimal 1 menit penyampai ide, menunjukan fungsi 
dari project yang kalian buat. (Boleh ide/project yang sudah pernah 
kalian buat) 

5. Wajib Upload di Media Sosial Masing-Masing  (Facebook, Twitter, 
atau Instagram) dan Google Form di link berikut :  

https://bit.ly/ideathonNusaPutraUniv 

6. Beri hastag di caption #IdeathonElektroNPU #BeasiswaElektroNPU  

7. Akun tidak di private (lock) agar bisa kami review. 
 
Format Contoh Ide/Projek bisa dilihat di bawah ini dan link instagram 
berikut : 
a. https://www.instagram.com/p/CBnOHWnBN-o/ 
b. https://www.instagram.com/p/CBqN8G_hQfZ/ 
c. https://www.instagram.com/p/CB25zGhjKq5/ 
d. https://www.instagram.com/p/CBcwFNag_K-/ 
 
Program Studi Teknik Elektro 
Universitas Nusa Putra 
Gedung B Lt.4 Jl. Raya Cibolang No. 21 Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat 
43152 
Telp. +62 266 210594 Fax. +62 266 237287 
E-mail: elektro.s1@nusaputra.ac.id   

 

https://bit.ly/ideathonNusaPutraUniv
https://www.instagram.com/p/CBnOHWnBN-o/
https://www.instagram.com/p/CBqN8G_hQfZ/
https://www.instagram.com/p/CB25zGhjKq5/
https://www.instagram.com/p/CBcwFNag_K-/
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Contoh Ide dan Projek Untuk Kalian 
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Contoh Ide dan Projek Untuk Kalian 
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Contoh Ide dan Projek Untuk Kalian 

 
 
 
 
 
 
Program Studi Teknik Elektro 
Universitas Nusa Putra 
Gedung B Lt.4 Jl. Raya Cibolang No. 21 Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat 
43152 
Telp. +62 266 210594 Fax. +62 266 237287 
E-mail: elektro.s1@nusaputra.ac.id   
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Tentang Prodi Teknik Elektro -  Universitas Nusa Putra 

 

Teknik Elektro merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perancangan maupun analisis          

peralatan elektronis untuk suatu tugas tertentu, dan pemanfaatannya sebagai         

perangkat rangkaian elektronik atau modul-modul pembentuk sistem yang lebih besar          

sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang sulit. Bidang Teknik elektro yang          

dipelajari para mahasiswa memberikan peluang untuk bekerja dalam bidang ilmu dan           

profesi yang sangat dinamis dan menantang, khususnya dengan perkembangan         

teknologi yang amat pesat. Bidang aplikasi teknik elektro antara lain adalah           

perencanaan dan perancangan perangkat keras maupun perangkat lunak sistem         

komputasi, sistem kendali, instalasi kelistrikan (dalam proses pembangkitan energi         

listrik, distribusi hingga pemanfaatannya di tangan konsumen), sistem robotika untuk          

otomasi manufaktur/fabrikasi, peralatan medis, telekomunikasi dsb. Luasnya aplikasi        

Teknik Elektro tersebut menandakan bahwa peluang lulusan untuk bekerja pada          

bidangnya masih terbuka luas.  

 

Pada tahun 2020 Program Studi S1 Teknik Elektro UNsP berhasil mendapatkan           

akreditasi Baik dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan SK nomor          

3667/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2020 sebagai pengakuan kualitas pendidikan sarjana      

Teknik Elektro UNsP. Dengan akreditasi tersebut juga semakin meningkatkan         

pengembangan kompetensi Program Studi Sarjana Teknik Elektro dalam pendidikan         

Teknik Elektro Di Indonesia.  

 

Program Studi Teknik Elektro mempunyai 6 orang dosen tetap, dengan beberapa dosen            

telah bergelar S2 lulusan dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut           

Teknologi Surabaya, dst. Selain itu, staf pengajar juga berasal dari tenaga ahli dan             

praktisi. 

 

Prospek Karir 

Ahli Riset yang bekerja di laboratorium, melakukan tes dan penemuan. Pekerjaan ini            

memerlukan kreativitas tingkat tinggi, juga kesabaran. Baik menemukan alat         

optoelektronik atau sesederhana mendesain pembuka botol elektrik, ahli riset         

bertanggung jawab dalam tahap penemuan teknologi di balik setiap produk elektronik           

baru.  Ketika teknologi baru ditemukan, teknologi tersebut harus diaplikasikan.  

 

Desainer teknik menggunakan simulasi komputer dan model untuk mengubah inovasi          

seperti teknologi nirkabel ke dalam bagian-bagian kecil yang membentuk internet of           
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things. Desainer teknik harus memvisualisasikan bagaimana bentuk bagian dalam dari          

produk masa depan, sembari menemukan beberapa skenario yang memungkinkan         

untuk pengaplikasian teknologi baru tersebut. 

  

Insinyur proyek mengawasi banyak teknisi spesialisasi di dalam konstruksi dari          

prototipe produk berteknologi baru. Insinyur proyek haruslah memiliki kemampuan         

alami untuk memimpin, juga kemampuan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu teknik           

elektro. 

 

Insinyur uji merancang program untuk mengecek fungsi dari perangkat elektronik dan           

untuk memecahkan masalah perangkat tersebut saat terjadi kesalahan. Mereka         

menjaga teknologi tetap bekerja dengan baik, dan memahami elemen mana yang harus            

diuji dan sesuai urutannya. Insinyur uji yang sukses tetap memiliki intuisi yang tajam             

meskipun bekerja dalam waktu lama 

 

Secara Umum dapat bekerja di : Industri Telekomunikasi, PLN, Pemerintahaan, Militer,           

Lembaga pendidikan, Industri, Bank, Konsultan, BUMN dan BUMD serta Sektor Bisnis           

lainya, dengan lingkup pekerjaan meliputi PNS, Perencana, Peneliti, Marketing,         

Estimator, Drafter, Project Manager, Penelitian & Pengembangan, Kontrol Produksi,         

Operasional & Produksi, Perawatan, Supervisi Proyek, Instruktur dan lain-lain. 

 

 

Informasi Terkini Program Studi Teknik Elektro bisa di lihat di link berikut : 

https://bit.ly/Info-TeknikElektro-NusaPutra 
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