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Themes: 
 

Global citizen: How can technology bring cultures together? 
Climate warrior: How can technology help reducing climate change? 

Healthy body healthy mind: How to lead a healthy lifestyle with technology’s help? 
 
 

1. KodeFiesta adalah kompetisi koding berskala nasional yang bisa diikuti seluruh anak-anak di 
Indonesia Kelas 2 sampai Kelas 9.  

2. Kompetisi ini diselenggarakan oleh KodeKiddo yang sudah mempunyai cabang di beberapa  
pulau Indonesia. 

3. Durasi Kompetisi ini adalah 1 bulan dan bersifat online, menggunakan Scratch visual code yang 
bisa dipelajari dan di-download  di http://scratch.mit.edu. Peserta membuat program di Scratch 
sesuai dengan tema di atas. 

4. Tim beranggotakan maksimum 2 orang dan 1 coach yang berperan sebagai fasilitator selama 
mereka menyelesaikan proyek tersebut. 

5. Kompetisi ini akan dilangsungkan dalam 3 kategori, yaitu Elementary A (SD Kelas 2-3), 
Elementary B (SD Kelas 4-6) dan Junior High (SMP Kelas 7-9) 

6. Fasilitas untuk membantu coach bertanya jawab bisa diakses di link yang akan diinfokan melalui 
email. 

7. Kompetisi ini mengharapkan coach menjadi fasilitator yang aktif membantu tim yang 
dibawahinya dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan sampai pada pengiriman karya 
yang berupa file format Scratch dan file bukti yang berupa foto serta video presentasi.  

8. Kompetisi ini menggunakan http://www.drscratch.org/  sebagai salah satu patokan dalam 
penjurian lomba and kategori penilaian sebagai berikut: 

a. Originalitas 
b. Interaktifitas 
c. Personifikasi karakter 
d. Kualitas cerita 
e. Kesesuaian tema 
f. Pesan yang disampaikan 
g. Kompleksitas dan kedalaman koding 
h. Mudah tidaknya koding dipahami 
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Tanggal Penting:  
 

➢ Registrasi kompetisi dilakukan dari tanggal 10 Juni 2019 – 15 Juli 2019. 
➢ Instruksi detail untuk memulai kompetisi akan diumumkan tanggal 24 Juni 2019. 
➢ Peserta dapat mengerjakan kompetisi dari tanggal 24 Juni 2019 – 21 Juli 2019. Submisi file 

dokumentasi, dan file format Scratch harus dilakukan sebelum tanggal 22 Juli 2019. 
➢ Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2019. 
➢ Tim pemenang dari tiap kategori akan diundang untuk menjadi mentor di acara KiddoHack di 

Jakarta tanggal 10 Agustus 2019 (biaya transportasi ditanggung panitia sampai dengan 3 jt per 
tim) dan mendapat hadiah. 

 
 
 

Elementary A (SD Kelas 2-3)  

1. Peserta diharuskan membuat proyek berbasis Storytelling dengan cerita yang sesuai dengan 

pilihan tema. Aplikasi tema bisa dibuat lebih sederhana asalkan masih berhubungan, contoh: 

Global Citizen: tentang persahabatan, travelling, wisata yang baik 

Climate Warrior : tentang lingkungan hidup, tanaman, kebersihan, recycle 

Healthy Body & Healthy Mind: tentang olahraga, kegiatan yang bermanfaat 

2. Untuk referensi atau contoh materi, peserta dapat mempelajari tutorial di 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/storytelling/overview.html . Contoh aktivitas dan 

add-ons di tutorial tersebut bisa membantu peserta menyelesaikan proyek mereka, karena 

materi itu mencakup standar minimal untuk elemen-elemen dalam proyek storytelling. 

3. Peserta diharuskan memberikan penanda komentar dalam setiap bagian koding yang mereka 

buat. Semakin mudah dipahami semakin mempertinggi penilaian. 

4. Peserta wajib menggunakan variable serta fungsi dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau 

bahasa Inggris dengan jelas untuk mempermudah juri memahami alur kodingnya.  

5. Coach diharuskan mendokumentasikan proses pembuatan project tersebut selama sebulan 

dalam bentuk foto dan file Power Point. Template yang akan diinfokan melalui email. 

6. Coach juga diharuskan mendokumentasikan video presentasi berdurasi maksimal 5 menit yang 

mencakup liputan proses pembuatan project dan presentasi hasil akhir. 

7. Coach diharapkan mensimulasikan project yang dibuat di http://drscratch.org agar peserta 

belajar dan memahami hal-hal penting yang diperlukan dalam melakukan koding. 

 
 

 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/storytelling/overview.html
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Elementary B (SD Kelas 4-6) 

1. Peserta diharuskan membuat proyek berbasis Storytelling dengan cerita yang sesuai dengan 

pilihan tema. Aplikasi tema bisa dibuat lebih sederhana asalkan masih berhubungan, contoh: 

Global Citizen: tentang persahabatan, travelling, wisata yang baik 

Climate Warrior : tentang lingkungan hidup, tanaman, kebersihan, recycle 

Healthy Body & Healthy Mind: tentang olahraga, kegiatan yang bermanfaat 

2. Untuk referensi atau contoh materi, peserta dapat mempelajari tutorial di 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/storytelling/overview.html . Contoh aktivitas dan 

add-ons di tutorial tersebut bisa membantu peserta menyelesaikan proyek mereka, karena 

materi itu mencakup standar minimal untuk elemen-elemen dalam proyek storytelling. 

3. Peserta diharuskan memberikan penanda komentar dalam setiap bagian koding yang mereka 

buat. Semakin mudah dipahami semakin mempertinggi penilaian. 

4. Peserta wajib menggunakan variable serta fungsi dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau 

bahasa Inggris dengan jelas untuk mempermudah juri memahami alur kodingnya.  

5. Coach diharuskan mendokumentasikan proses pembuatan project tersebut selama sebulan 

dalam bentuk foto dan file Power Point. Template yang akan diinfokan melalui email. 

6. Coach juga diharuskan mendokumentasikan video presentasi berdurasi maksimal 5 menit yang 

mencakup liputan proses pembuatan project dan presentasi hasil akhir. 

7. Coach diharapkan mensimulasikan project yang dibuat di http://drscratch.org agar peserta 

belajar dan memahami hal-hal penting yang diperlukan dalam melakukan koding. 
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Junior High – SMP Kelas 7 – 9 
 

1. Peserta diharuskan membuat proyek berbasis 2D Game yang sesuai dengan pilihan tema. 

Aplikasi tema bisa dibuat lebih sederhana asalkan masih berhubungan, contoh: 

a. Global Citizen: informasi/game untuk membantu kegiatan wisata, persahabatan atau 

komunikasi jarak jauh, project tentang ilmu sosial atau geogrpahy 

b. Climate Warrior : project/game yang berhubungan dengan aktivitas menjaga lingkungan 

hidup/ tanaman 

c. Healthy Body & Healthy Mind: project/game yang berhubungan dengan olahraga, 

melatih otak, membantu melakukan kegiatan positive untuk jiwa & raga, misalnya untuk 

belajar, untuk beribadah, untuk melatih aktivitas fisik. 

 

2. Untuk referensi atau contoh materi, peserta dapat mempelajari tutorial di 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/game-design/overview.html. Contoh aktivitas dan 

add-ons di tutorial tersebut bisa membantu peserta menyelesaikan proyek mereka, karena 

materi itu mencakup standar minimal untuk elemen-elemen dalam proyek 2D game. 

3. Peserta diharuskan memberikan penanda komentar dalam setiap bagian koding yang mereka 

buat. Semakin mudah dipahami semakin mempertinggi penilaian. 

4. Peserta wajib menggunakan variable serta fungsi dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau 

bahasa Inggris dengan jelas untuk mempermudah juri memahami alur kodingnya.  

5. Coach diharuskan mendokumentasikan proses pembuatan game tersebut selama sebulan dalam 

bentuk foto dan file Power Point. Template yang akan diinfokan melalui email. 

6. Coach juga diharuskan mendokumentasikan video presentasi berdurasi maksimal 5 menit yang 

mencakup liputan proses pembuatan game dan presentasi hasil akhir. 

7. Coach diharapkan mensimulasikan game yang dibuat di http://drscratch.org agar peserta 

belajar dan memahami hal-hal penting yang diperlukan dalam melakukan koding. 
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Media Release Agreement 
 
As a coach who has submitted the results for my team, I hearby grant permission to KodeKiddo 
the right to use the documentations provided by the participants in connection with KodeFiesta 
Coding Competition 2019, including without limitation, websites, social media, and other media 
related to KodeKiddo for any purposes whatsoever, including product improvements, 
marketing, and other promotional and non-promotional purposes. 


