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Dalam rangka meningkatkan keahlian coding/programming dan inovasi para mahasiswa 
Indonesia, kami akan menyelenggarakan kegiatan IEEE Innovation Nation dan IEEExtreme 
Coding Competition yang pesertanya berasal dari berbagai negara dan dapat diikuti oleh seluruh 
mahasiswa Indonesia. Adapun 2 (dua) kegiatan tersebut meliputi: 
 

1. IEEEXtreme coding competition (https://ieeextreme.org/), yang merupakan lomba 
coding/programming mahasiswa Internasional yang sangat bergengsi yang dilaksanakan 
24 jam. Lomba ini sudah diikuti oleh lebih dari 4900 peserta dan 38 negara dimana 
pendaftaran tim peserta akan ditutup pada tanggal 16 Oktober 2021. 

 
2. Kegiatan IEEE Innovation Nation Indonesia yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari 

semua strata Pendidikan secara gratis. Program IEEE Innovation Nation ini sudah 
diselenggarakan di beberapa negara sejak tahun 2018. Keluaran dari program ini  
mendorong inovasi dan juga pre-startup di negara – negara penyelenggara. Sehingga 
diharapkan dalam waktu 3 (tiga) tahun telah lahir pre-startup yang naik kelas menjadi 
startup pre-seed dan seri A. Diharapkan kesuksesan program ini di beberapa negara 
tersebut juga tertular di Innovation Nation Indonesia. IEEE Indonesia Section juga akan 
mengundang para starter IEEE Global dan IEEE Srilanka untuk memberikan gambaran 
yang lebih komprehensif. Untuk 10-15 ide terbaik akan mendapatkan mentoring dari 
mentor-mentor Internasional IEEE dan pemenang ke-1 s.d. ke-3 akan mendapatkan 
hadiah & pitching lanjutan. Pre-launching akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Oktober 
2021 (Link Registrasi: https://bit.ly/InnoIEEE). 

 
Sehubungan dengan kedua kegiatan di atas, kami mohon kesediaan dan bantuan Bapak agar 
kegiatan tersebut dapat diketahui oleh semua Perguruan Tinggi, sehingga dapat mengirimkan 
peserta dan menghadiri kegiatan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing mahasiswa 
Indonesia di tingkat internasional.  
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak kami haturkan terima kasih. 
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