
TATA TERTIB RAISE 2017 

 
 RAISE se-SMA tingkat Pulau Jawa 2017 adalah perlombaan beregu yang 

diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Ciputra 
Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2017, dimana setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang 
siswa/i SMA yang terdaftar aktif. 

 Setiap tim diwajibkan menghadiri Technical Meeting pada tanggal 14 Oktober 2017 
yang diwakili 1 orang atau lebih. Apabila peserta tidak hadir, maka sebagai 
konsekuensinya peserta wajib menerima segala keputusan yang terjadi pada 
Technical Meeting. 

 Kehadiran peserta selambat-lambatnya 10 menit sebelum “Open Gate” dimulai dan 
jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka konsekuensi ditanggung oleh peserta 
tanpa penambahan waktu. 

 Apabila saat hari H terdapat 1 (satu) anggota tim yang terdaftar dalam formulir 
pendaftaran berhalangan hadir maka tim dapat bermain dengan syarat 
menandatangani form yang akan diberikan oleh panitia. 

 Peserta diwajibkan mengikuti serangkaian acara perlombaan sampai selesai sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan, Jika peserta melanggar peraturan tersebut maka 
akan diberikan sanksi berupa sertifikat tidak diberikan (kecuali terjadi hal-hal khusus 
yang dapat dipertanggung jawabkan (musibah/keluarga)). 

 Apabila terjadi suatu halangan yang menyebabkan anggota dari suatu tim tidak 
dapat mengikuti rangkaian perlombaan, tim tersebut wajib melakukan konfirmasi 
kepada panitia dengan menyerahkan segala kelengkapan bukti yang diperlukan. 

 Tidak ada perubahan anggota dari tim selama perlombaan berlangsung baik di awal, 
di tengah, maupun di akhir perlombaan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tim 
peserta akan DIDISKUALIFIKASI dan dinyatakan gugur. 

 Peserta tidak diperkenankan meninggalkan area selama perlombaan berlangsung. 
Jika peserta yang bersangkutan melanggar peraturan yang ditentukan, maka peserta 
tersebut tidak diperkenankan lagi mengikuti sisa perlombaan. Dalam hal ini tim yang 
ditinggalkan diperkenankan mengikuti perlombaan selanjutnya hanya dengan sisa 
anggota yang ada (minimal 2 anggota). 

 Peserta diharuskan membawa alat tulis dan keperluannya sendiri. 
 Peserta diharuskan untuk membawa clipboard untuk 1 tim. 
 Peserta dianjurkan untuk tidak membawa barang-barang berharga, panitia tidak 

bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan yang terjadi. 
 Peserta tidak diperkenankan meminjam dan/atau meminjamkan alat tulis dan 

perlengkapan lainnya kepada tim lainnya selama perlombaan berlangsung. 
 Peserta tidak diperkenankan mencontek, memberikan jawaban dan atau melakukan 

kecurangan dalam bentuk apapun pada saat perlombaan. 
 Peserta tidak diperkenankan minum-minuman keras, merokok, berjudi, membawa 

senjata tajam, dan melakukan segala tindakan kriminal lainnya selama perlombaan 
berlangsung. 

 Peserta tidak diperbolehkan mengajak atau membawa pendukung selain peserta tim 
yang akan mengikuti perlombaan. 

 Setiap peserta harus menjaga kebersihan selama berada di area perlombaan. 
 Peraturan ini berlaku untuk setiap sesi dalam perlombaan. 
 Apabila terjadi hal-hal khusus luar biasa, maka panitia berhak mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan jalannya acara dan perlombaan. 
 Segala keputusan panitia dan dewan juri adalah keputusan yang bersifat MUTLAK 

DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 
 Segala KERUSAKAN properti yang disebabkan oleh peserta menjadi tanggung 

jawab peserta kepada pihak Lenmarc Mall. 
 Segala info tambahan akan diumumkan oleh panitia melalui Line@ resmi Raise 

2017. 



 Peserta diharapkan membawa kebutuhan pribadi masing-masing ( Obat-obatan, 
kegiatan Agama, dan lain-lain ) 

 Peserta diwajibkan untuk bersikap sopan kepada seluruh panitia dan sesama 
peserta lainnya. Panitia berhak untuk melakukan pengurangan poin apabila peserta 
melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan. 

 Peserta diwajibkan untuk menggunakan alas kaki tertutup. 
 Peserta wanita diwajibkan untuk menggunakan tanktop. 
 Peserta diperbolehkan untuk makan atau minum di saat rally games. 

 

PERATURAN DAN INFORMASI RAISE 2017 

 
Edmodo 

1. Edmodo akan diadakan pada tanggal 18 Oktober 2017.  
2. Edmodo akan dibuka pada pukul 09.00 - 21.00 WIB. 
3. Peserta diharapkan untuk membuat account Edmodo sendiri dengan format id : 

nama_nomorkelompok. 
4. Waktu yang diberikan untuk pengerjaan Edmodo sebanyak 100 menit. 
5. Jumlah soal yang diberikan sebanyak 100 soal. 
6. Timer akan mulai berjalan ketika peserta menekan tombol start. 
7. Setiap nomor yang berhasil dijawab dengan benar bernilai 1 poin. 
8. Poin akan menjadi modal awal saat Rally Games. 
9. Pembulatan akan dilakukan apabila total poin yang diperoleh ganjil ( 72 = 70 / 73 = 

75 ). 
10. Hasil pengerjaan Edmodo akan diumumkan via Line@ Raise H-2 sebelum acara. 
11. Hasil pengerjaan Edmodo akan di-ranking dan menjadi urutan masuk untuk game 

Transmart. 

 
Mini Games 

1. Mini Games diperbolehkan untuk dimainkan lebih dari 1 kali. 
2. Jika peserta ingin mengulang Mini Games yang telah dimainkan maka harus 

mengantri kembali minimal 3 antrian. 
3. Poin yang didapatkan dalam Mini Games dapat digunakan untuk bermain Master 

Games atau membeli Saham. 
4. Nilai poin Mini Games akan berbeda-beda sesuai tingkat kesulitan game yang 

diberikan. 
5. Peserta TIDAK diwajibkan untuk memainkan seluruh Mini Games yang telah 

disediakan oleh panitia. 
6. Jumlah pos Mini Games yang disediakan panitia sebanyak 17 pos 

 
Master Games 

1. Master Games hanya diperbolehkan untuk dimainkan sekali saja setiap pos. 
2. Jika peserta berhasil menyelesaikan atau memenangkan Master Games maka akan 

mendapatkan Sticker berwarna biru. 
3. Jika peserta tidak berhasil menyelesaikan atau kalah Master Games maka akan 

mendapatkan Sticker warna merah. 
4. Jika peserta mendapatkan hasil seri maka akan mendapatkan sticker merah. 
5. Setiap 3 sticker merah yang didapatkan akan DIAKUMULASIKAN di akhir menjadi 1 

sticker biru. 
6. Peserta diharuskan untuk mengumpulkan stiker biru MINIMAL 4. 
7. Jika sticker biru kurang dari 4 maka akan dikenakan denda dengan pengurangan 

poin sebesar 300 poin setiap 1 sticker biru yang kurang. 
8. Jika peserta telah memasuki master games dan membayar maka peserta tidak boleh 

meminta uang kembali 
9. Jumlah pos Master Games yang disediakan panitia berjumlah 14 pos 



Treasure 
1. Harta karun akan disebar oleh panitia di seluruh area Lenmarc. 
2. Peserta diperbolehkan mencari dan mengumpulkan harta karun sebanyak-

banyaknya untuk penambahan poin. 
3. Peserta TIDAK diwajibkan untuk mengumpulkan harta karun karena harta yang 

ditemukan hanya bersifat sebagai poin tambahan. 
4. Poin yang ada di setiap harta karun berbeda-beda. 
5. Harta karun dapat ditukarkan setiap saat di pos treasure yang telah disediakan 

(maksimal 20 menit sebelum babak Rally Game berakhir). 
 

Investasi 
1. Peserta dapat melakukan transaksi jual beli saham dengan menggunakan poin yang 

telah dikumpulkan saat bermain games rally 
2. Ada 3 jenis komoditi saham yang disediakan oleh panitia 
3. Harga beli dan jual dapat berubah-ubah setiap 45 menit sesuai dengan isu-isu atau 

clue yang akan diberikan oleh panitia 
4. Peserta diperbolehkan untuk membeli atau menjual saham sebanyak-banyaknya 
5. Pemberitahuan mengenai isu-isu atau clue naik turunnya saham akan diumumkan 

melalui line@ resmi raise 2017 pada saat hari H 
6. Peserta tidak diwajibkan untuk membeli maupun menjual saham 
7. Peserta harus menukarkan seluruh sahamnya sebelum sesi rally games waves 2 

berakhir 
8. Jika saham tidak ditukarkan maka seluruh saham yang dimiliki dianggap hangus dan 

tidak akan terhitung pada saat perhitungan nilai 

 
Transmart 

1. Peserta hanya diperbolehkan bermain di transmart sekali saja. 
2. Transmart merupakan master games yang tidak berbayar. 
3. Jam masuk Transmart akan dibagi sesuai dengan kloter yang telah ditentukan oleh 

panitia. 
4. Pemberitahuan kloter akan diumumkan melalui line@ resmi RAISE 2017 
5. Jika peserta terlambat maka peserta tidak akan mendapatkan penjelasan game dari 

panitia (peserta membaca cara bermain sendiri) dan tidak mendapatkan tambahan 
waktu.  

6. Pembelanjaan yang dilakukan di Transmart TIDAK BOLEH melebihi nominal voucher 
yang telah dibagikan oleh panitia. 

7. Jika pembelanjaan melebihi jumlah voucher yang diberikan, maka peserta harus 
mengurangi barang yang telah dipilih. 

8. Barang yang telah dibeli di Transmart merupakan barang milik peserta. 

 

Ranking 1 
1. 50 kelompok dengan poin tertinggi akan masuk ke dalam babak ranking 1. 
2. Setiap tim akan diberikan 2 kali kesempatan salah. 
3. Clipboard akan digunakan untuk alas jawaban. 
4. Permainan dilakukan per kelompok dan menempati posisi sesuai dengan ketentuan 

panitia. 
5. Peserta diperbolehkan berdiskusi dengan anggota timnya saat permainan. 
6. Peserta tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dengan kelompok lain . 
7. Peserta tidak diperbolehkan untuk mengganti jawaban setelah waktu jawab habis. 
8. Jika terjadi kecurangan maka panitia berhak untuk men-diskualifikasi tim secara 

langsung. 
 

 



Cerdas Cermat 
1. 10 kelompok terbaik ranking 1 akan maju dalam babak cerdas cermat. 
2. Perhitungan poin cerdas cermat akan dibuka secara transparan. 
3. 5 kelompok akan terpilih sebagai pemenang. 

 
Study Case 

1. 5 kelompok dengan poin tertinggi di cerdas cermat akan maju dalam babak study 
case 

2. 5 kelompok yang terpilih akan presentasi  
3. Babak study case akan dinilai sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh para juri 

 


