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Latar Belakang 

Setelah sukses dengan Pesta Blogger 2008 yang lalu, kini semangat para blogger tanah 

air semakin terasa sampai ke pelosok-pelosok daerah khususnya untuk daerah Aceh 

sendiri telah terbentuk sebuah komunitas yang sekarang bernama Aceh Blogger 

Community (ABC).  

 

Lahirnya ABC setahun yang silam tepatnya 27 Oktober 2007 sampai saat ini telah 

sedikit membuka wacana baru untuk sebuah komunitas blogger dalam 

mengembangkan semangat blogging bagi seluruh masyarakat tanah rencong 

terutama dalam bidang edukasi. Tepat tanggal 1 November 2008 yang silam, ABC 

juga telah mendeklarasikan sebagai Hari Blogger Aceh atau dikenal dengan Aceh 

Blogger Days yang diperingati dengan pelatihan blogging gratis bagi kalangan 

masyarakat umum dan siswa/i SMA Kota Banda Aceh dan sekitarnya. 

 

Tidak hanya itu, kini Aceh Blogger Community pun mendapat dukungan dan respon 

dari berbagai pihak termasuk salah satunya adalah komunitas aktivis Linux Aceh (KLPI) 

yang tergabung dalam Aceh Linux Activist dengan gebrakan Open Source Software 

(OSS). 

 

Open Source Software, bukan sekedar produk yang dapat menggantikan software-

software mahal, tetapi lebih pada terbukanya peluang berinovasi dengan kode-kode 

yang terbuka untuk dikembangkan menjadi berbagai aplikasi lainnya. Ini yang 

membedakan dengan software proprietari yang dijual dengan harga puluhan hingga 

ribuan dolar AS. 

 

Diberikannya penghargaan bagi Kepada Pemimpin yang mempunyai Komitmen 

terhadap Perkembangan Open Source Sofware salah satunya Irwandi Yusuf (Gubernur 

Nanggroe Aceh Darussalam), tidak hanya sebatas itu penerapan-penerapan dan 

sosialisasi yang telah di selenggarakan oleh pemerintah dan komunitas-komunitas yang 

berbasis open source di Aceh belum cukup dirasakan oleh 

masyarakat,mahasiswa,siswa maupun  di pemerintahan Nanggroe aceh sendiri. 

 

Atas dasar gelar Pendekar Open Source yang diberikan kepada Gubernur Aceh. 

Maka kami tergabung dari beberapa komunitas ingin lebih mensosialisasi kan 

penggunaan open source software di Nanggroe Aceh cinta ini dengan 

menyelenggarakan sebuah acara bernama Aceh Cyber Competition 2009 yang 

selanjutnya disebut dengan ACC09. 

 

ACC09 diharapkan menjadi wadah kegiatan sosialisasi dan pemasyarakatan OSS baik 

dari pengembang (developers) dan pengguna (users), untuk mengetahui seberapa 

jauh pengembangan, pemanfaatan OSS serta inovasi- inovasi yang telah dilakukan. 

Untuk itu dibutuhkan kegiatan untuk mengekspose atau menggali potensi yang ada. 
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ACC09 perlu dilaksanakan guna memberikan informasi atau gambaran secara umum 

tentang perkembangan OSS di Nanggroe Aceh Darussalam. 

 

Tujuan 

Acara ACC09 diusungkan dengan tujuan yakni : 

1. Memberikan bekal dasar bagi seluruh masyarakat luas Aceh dalam mengenal 

sistem informasi yang ada. 

2. Memberikan gambaran umum perkembangan dunia teknologi yang semakin 

canggih dengan harapan masyarakat Aceh melek IT. 

3. Memberikan kesempatan bagi para masyarakat, pelajar, pemerintah untuk 

dapat mengakses perkembangan terbaru dari teknologi Informasi dan 

komunikasi pada umumnya dan perkembangan dunia Open Source. 

4. Memberikan kesempatan bagi para Masyarakat,Pelajar,Pemerintah untuk 

dapat mengembangkan kemampuan berkreasi, khususnya dalam 

pembuatan/pengembangan solusi yang inovatif dan berbiaya rendah, 

dengan menggunakan teknologi Open Source. 

5. Membantu mempercepat kemajuan Bangsa dan Negara, dengan 

memberikan solusi pemanfaatan teknologi yang diperlukan untuk 

mempercepat proses/pelayanan, memperbaiki kualitas produk maupun 

meningkatkan produktifitas, yang berguna bagi kalangan Pendidikan, 

Pengusaha Golongan Kecil/Menengah, Pemerintahan maupun lapisan 

masyarakat lainnya. 

6. Terpacunya para developer lokal untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

memanfaatkan OS. 

 

Konsep Acara 

Untuk bentuk dan konsep acara Aceh Competition 2009 sendiri memiliki dua kolaborasi 

yang berbeda antara blogging dan linux. Berikut ini adalah 4 bentuk bentuk jenis 

acara yang kami tampilkan dengan sedikit gambaran dan deskripsi untuk masing-

masing acara sehingga memudahkan khalayak umum dalam memahaminya: 

� Pelatihan Blog, Linux + (Web - optional) 

a. Pelatihan Dasar nge-Blog 

 Dalam sesi nge-blog ini akan dikenalkan media apa itu blog, cara membuat 

blog, pengelolaan blog serta keterampilan lainnya dalam dunia blogging 

dengan semangat GO-BLOG Society. 

b. Basic Linux 

Untuk basic linux lebih ditekankan dalam proses cara berinteraksi dengan OS 

Linux, aplikasi yang dimiliki oleh Linux serta kostumasi atau konfigurasi dan 

kegunaannya bagi kalangan masyarakat yang berbasis open source. 

c. Perkenalan Web 

Web merupakan tingkat lanjut dari seorang blogger untuk membuat situs 

pribadi yang mempunyai domain sendiri dan juga hosting sendiri yang dikelola 

sepenuh oleh si pembuat blog tersebut dengan memanfaatkan Content 

Management System (CMS).  

 

� Lomba Blogging, Linux Desktop + Web Hacking  

Perlombaan ini berlangsung sebelum acara puncak di mulai, dengan berbagai 

pilihan diantaranya: 

d. Lomba desain Blog dan juga isinya dengan tema-tema yang ditentunkan oleh 

panitia yakni ”Pendidikan Aceh pasca 4 tahun Tsunami”, ”Kisah-kisah Tsunami”, 

”Penerapan Syari’at Islam” serta ”Perdamaian Aceh”. 
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e. Lomba Linux Desktop adalah unjuk gigi dari para linuxer baik pemula atau 

beginner dalam memamerkan kelebihan yang ada dari aplikasi yang dimiliki 

oleh Linux seputar aplikasi perkantoran, network, games, animation effect dan 

hardware  support. 

f. Hacking jaringan atau biasa yang kami sebut oprek jaringan bertujuan 

mengenalkan kelemahan jaringan dan juga cara mengatasi kekacauan 

jaringan kita (disini belum keluar ide penuh) 

 

� Exhibition Distro, Software dan Notebook 

Dalam pameran ini kita mengajak pihak-pihak yang mau bekerjasama untuk 

mempromosikan atau mem-publish produk yang mereka punya baik dari para 

blogger komunitas ABC dan KPLI serta produk-produk IT dengan inovasi lain yang 

bisa dilihat dan disaksikan oleh umum. 

 

� Seminar IT  

Pada sesi ini akan memmbahas seputar masalah IT yang berkembang saat ini 

dengan berbagai topik yang menarik, diantaranya: 

− Blog dan Penggiat Open Source (breakout session) 

− Jadi Blogger Itu Enak (breakout session) 

− Peran Blog bagi Masyarakat Aceh (Diskusi) 

− Open Source dalam Dunia Pendidikan Aceh (Diskusi) 

 

Target Peserta 

Seluruh kalangan masyarkat umum, mahasiswa, siswa dan berbagai pihak baik instansi 

pemerintahan atau swasta dengan ketentuan tempat yang terbatas. (bisa 

dikembangkan lagi) 

 

Ketentuan Acara 

Ini hanya berlaku pada kegiatan yang bersifat perlombaan khususnya Blogging, Linux 

Desktop dan Hacking Web. 

 

Ketentuan Umum Lomba 

1. Lomba terbuka untuk umum  

2. Peserta lomba adalah masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam 

3. Peserta bebas menggunakan hosting-hosting blog gratis: Nanggroe.com, 

Blogger.com, WordPress.com, Multiply.com dan layanan lainnya atau 

menggunakan hosting berbayar.  

4. Peserta hanya diperkenankan mendaftarkan 1 (satu) alamat/URL blog saja  

5. Peserta bebas berkreasi untuk mengembangkan tema lomba sejauh tidak 

dimaksudkan untuk menyerang pribadi, mengeksploitasi pornografi atau memicu 

konflik SARA dan kekerasan 

6. Blog yang memuat hal tersebut diatas (poin 5) dengan sangat menyesal akan kami 

disqualification/pembatalan keikutsertaannya dilomba Aceh Cyber Competition 

2009.  

7. Entri blog pemenang lomba sepenuhnya menjadi milik panitia. Blog yang terpilih 

akan dikelola menjadi portal lingkungan situs Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh 

Darussalam (www.nad.go.id) dibawah agregasi Aceh Blogger Community. 

8. Bagi bloger aktif yang berminat untuk berpartisipasi, posting dimuat dalam satu 

katagori khusus dengan menggunakan tags acc09 atau ACC09. 
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Ketentuan khusus lomba 

1. Isi atau konten blog peserta bersifat terbuka (publik view) dan tidak menggunakan 

registrasi/login reader. 

2. Isi blog dibatasi hanya pada tema yang disediakan oleh panitia  

3. Blog memuat minimal 5 artikel dengan/atau tanpa gambar/foto dengan 

menggunakan tags acc09 dan ACC09. 

4. Bahasa yang digunakan sebagai pengantar adalah Bahasa Indonesia dan/atau 

Bahasa Aceh 

5. Setiap blog wajib memasang banner atau logo Aceh Cyber Competision 2009 di 

blog masing-masing. Banner dapat diambil/diunduh di http://acehblogger.org. 

6. Peserta yang mendaftar akan mendapatkan nomor ID dari panitia yang wajib 

dicantumkan di akhir postingan. 

Penilaian 

1. Karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan secara online. 

2. Kesesuaian isi dengan tema yang diberikan oleh panitia. 

3. Isi valid dan tidak sebatas karangan semata. 

4. Kreasi desain dan tata letak serta pemanfaatan feature yang ada di blog. 

 

Susunan Kepanitiaan 

Ketua Pelaksana Bersama : 

Sekretaris : 

Bendahara : 

 

Penanggung jawab Pelatihan & Perlombaan Blog : 

Anggota :  

 

Penanggung jawab Exhbition/Pameran & Seminar IT : 

Anggota : 

 

Penanggung jawab Sponsorhip & Media Partnership : 

Anggota :  

 

Penanggung jawab Publikasi & Dokumentasi : 

Anggota :  

 

Penanggung jawab Tempat & Perlengkapan : 

Anggota :  

 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 

Lomba Blogging, Linux Desktop + Web Hacking  

Tanggal  : .... Januari 2008 

Pukul  : 09.00 WIB – 16.00 WIB 

Tempat : Banda Aceh 

Keterangan : Hari H-7 

 

Pelatihan Blog, Linux + (Web - optional) 

Tanggal  : .... Februari 2008 

Pukul  : 09.00 WIB – 12.00 WIB 

Tempat : Banda Aceh 

Keterangan : Hari H 
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Exhibition & Seminar IT 

Tanggal  : .... Februari 2008 

Pukul  : 13.00 WIB – 16.00 WIB 

Tempat : Banda Aceh 

Keterangan : Hari H 

 

Hadiah Pemenang 

Untuk para pemenang hanya diperhitungkan dalam 3 besar, yakni untuk perlombaan 

Blogging, Linux dan Web Hacking. 

1. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat 

2. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat 

3. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat 

 

Total pemenang dalam perlombaan adalah 9 orang untuk 3 kategori perlombaan. 
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TEKNIS PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PERLOMBAAN BLOG 

 

Untuk pelatihan blog masih bisa menggunakan ketentuan teknis yang lalu, yakni pada 

saat pelatihan blogging gratis dalam rangka Aceh Blogger Days. Dalam sesi ini 

mungkin akan diarahkan para peserta lebih memahami tahap pra-blogging dan 

sampai dalam blogging tingkat lanjut. 

 

Beberapa hal sebagai poin utama untuk pelatihan blog harus dicapai/terlaksana: 

1. Mempunyai akses ke internet (pra-blogging) 

2. Mempunyai alamat surat elektronik atau email (pra-blogging) 

3. Mempunyai minat dan niat untuk belajar ilmu blogging (pra-blogging) 

4. Menjelaskan awal mula/sejarah blog  

5. Manfaat dan kegunaan blog untuk saat globalisasi 

6. Jenis-jenis blogging yang ada saat ini (photoblogging, mobile blogging, news 

blogging, online diary, etc) 

7. dll 

 

Sedangkan untuk perlombaan blog, ketentuan pelaksanaan sesuai dengan konsep 

acara yang kesemuanya diambil peran oleh panitia blogging. Tema awal yang sudah 

ada untuk semua peserta lomba adalah : 

1. ”Pendidikan Aceh pasca 4 tahun Tsunami”,  

2. ”Kisah-kisah Tsunami”,  

3. ”Penerapan Syari’at Islam”, dan 

4. ”Perdamaian Aceh” 

 

Untuk persyaratan perlombaan disesuaikan juga seperti pada ketentuan acara sub 

ketentuan khusus lomba. Dimulai dari beberapa proses awal, seperti: 

- Registrasi peserta lomba blog (free/charge) 

- Mendapat nomor registrasi bagi peserta 

- Pelaksanaan blogging peserta terhitung sejak tanggal ditetapkan panitia (1 

pekan) sebelum hari H pelaksanaan Aceh Cyber Competition 2009. 

- Selama hari pelaksaan (1 pekan) blogging dewan juri melakukan penilaian (lihat 

Ketentuan Acara sub Penilaian) 

- Bahasa yang digunakan untuk muatan tulisan hanya dua yakni bahasa Aceh dan 

bahasa Indonesia. 

- Tulisan yang dimuat minimal 5 dengan judul yang berbeda. 

- Peserta wajib menempatkan banner/logo acara Aceh Cyber Competition 2009 

dan tags acc09 dan ACC09. 

- Dewan juri memantau perkembang dari setiap blog ya ada (tulisan+ejaan, 

tampilan/layout, interaktif, features, widget, dll) 

- Dewan juri melakukan kalkulasi penilaain minimal H-1 sebelum acara Aceh Cyber 

Competition 2009. 

 

Pendaftaran peserta bisa melalui email ke acc09@yahoo.com atau mendatangai 

langsung ke sekretariat panitia Aceh Cyber Competition 2009 di Jl. Banda Aceh 

(Kantor Aceh Linux Activist).  

 

 

 

 

 

Nama Lengkap : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Alamat Lengkap : 

No. Telp/HP Aktif : 

Alamat/URL Blog : 
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Email yang dikirim harus dilengkapi dengan subject [acc09] atau [ACC09]. Nomor 

registrasi akan diberikan setelah anda mendaftar baik langsung atau online (reply via 

email). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


