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ELINSPHORIA OVERCLOCKING COMPETITION merupakan salah satu lomba overclocking nasional yang diadakan
oleh Himpunanan Mahasiswa Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta bersama Xtreme
Hardware. Acara ini disponsori oleh beberapa vendor terkemuka seperti AMD Indonesia, Asus Indonesia, Deepcool,
Kingpin cooling, Patriot, DNF custom PC Modding, dll.
Dalam ajang ini diikuti oleh 16 team dari berbagai Universitas di Indonesia dan kalangan professional. Kompetisi dibagi
menjadi 2 sesi, dengan jumlah team bertanding adalah 10 team tiap sesinya, kemudian pemenang diambil dari poin
tertinggi tiap sesi kemudian juara 1 &ndash; 3 setiap sesi akan masuk ke grandfinal. Kompetisi ini menggunakan
Processor AMD Athlon x4 860k untuk qualifikasi dan APU A10-6800k untuk grandfinal untuk motherboard menggukan
asus crossblade ranger.ada 3 Benchmark pada kualifikasi yaitu SuperPi 32 mb, hwbot prime dan geekbench 3. Pada
grandfinal superpi 32m, hwbot prime, dan CPU frequency. Di babak qualifikasi sesi 1 salah satu dari Amikom OC Team
gagal mendapatkan kursi grandfinal, beruntungnya pada sesi kedua masih ada peserta Amikom OC Team yang bisa
mendapatkan kursi grandfinal. Lawan pada kompetisi ini tentunya banyak yang sudah berpengalaman, ada juga peserta
yang pernah menjuarai lomba tingkat internasional. Pada waktu grandfinal Amikom OC Team berhasil menduduki
peringkat pertama pada 1 jam pertama, kebutalan YS OC menyalib score Amikom OC Team dengan CPU terbaik di
tangannya. Sampai menit terakhirpun Amikom OC Team tidak bisa menurunkan posisi YS oc, dikarenakan ketidak
mampuan dari hardware yang dimiliki oleh tim amikom. Ngapuro OC Team juga tidak mau kalah, mereka masih
berusaha pada menit menit terakhir dan hasilnya ngapuro OC Team pun menduduki posisi ketiga. Lomba Overclocking
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dan
3(http://www.amikom.ac.id/index.php/main/berita_it/amikom-overclocking-team-aoct-berhasil-menyabet-2). Pada tahun
ini Amikom Oc team hanya bisa memberikan 1 piala kepada STMIK Amikom Yogyakarta, semoga tahun depan Amikom
OC Team bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.
Berikut ini hasil lengkap dari Elinsphoria OVERCLOCKING COMPETITION :
Juara1 : YS OC Yasin yulianto &amp; M. Farid
Juara2 : Amikom OC Team Christi Roderto (11.11.4757) &amp; Verdian Andiansyah (Alumni Amikom)
Juara3 : Ngapuro OC Team Johan &amp; Ekky jengkol
Hasil ini tentunya akan dijadikan semangat bagi Komunitas Amikom OC Team (AOCT) untuk terus belajar keras agar
kedepannya tetap bisa mendapatkan hasil yang baik dan dapat mengibarkan bendera AMIKOM dan Indonesia dikancah
Nasional maupun Internasional. &ldquo;Kemenangan adalah milik siapa yang siap mental dan ilmu&rdquo;. //rhodie
www.amikom.ac.id

