PETUNJUK TEKNIS LOMBA POSTER
PEKAN ILMIAH 2018
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES SURAKARTA

A. TEMA
“Peran Generasi Muda Sebagai Agent of Change dalam mewujudkan SDG’s 2030”
Sub tema yang dapat dipilih:
1. Air bersih dan sanitasi aksi terhadap iklim.
2. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan dan perbaikan gizi.
3. Aksi penanganan kesehatan terhadap perubahan iklim yang ekstrim.

B. PESERTA
1. Lomba desain poster terbuka untuk mahasiswa D3 dan D4/S1 dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri /
Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia.
2. Lomba bersifat individu dan dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Kartu
Rencana Studi (KRS) aktif.

C. ALUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN
1. Mengisi formulir pendaftaran yang dilampirkan oleh panitia di bagian akhir ketentuan lomba atau
dapat diunduh di website poltekkes-solo.ac.id
2. Peserta lomba membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.80.000/karya (gelombang I ) dan
Rp.90.000/karya (gelombang II)
3. Biaya pendaftaran dikirimkan via transfer ke panitia Pekan Ilmiah 2018 HMJ Keperawatan Poltekkes
Surakarta melalui ATM BNI a.n Putri Yunita Sari No. Rek 0549743248. Selambat-lambatnya
tanggal 2 September 2018 (gelombang I) dan tanggal 3 Oktober 2018 (gelombang II).
4. Mengirimkan bukti pembayaran dan formulir pendaftaran dalam satu file zip. atau rar. via e-mail
selambat-lambatnya tanggal 2 September 2018 (gelombang I) dan tanggal 3 Oktober 2018
(gelombang II) ke e-mail: fkglktilecron@gmail.com dengan subjek: Pendaftaran_Lomba
poster_NamaPeserta_Asal Institusi. Contoh: Pendaftaran_Lomba Poster_ Nifa Dwi
Septamawati_Jurusan Keperawatan Poltekkes Surakarta.
5. Melakukan konfirmasi biaya pendaftaran via SMS/Whatsapp kepada Contact Person (Putri Yunita
Sari: 081556664688) Lomba Poster Pekan Ilmiah 2018 HMJ Keperawatan Poltekkes Surakarta
selambat-lambatnya 1x24 jam setelah melakukan pembayaran
Dengan format: Konfirmasi Pembayaran_Lomba Poster_(No.Rekening) a.n. (nama pemilik
rekening)_Asal Insitusi.

Contoh: Konfirmasi Pembayaran_Lomba Poster_7087456789 a.n. Nifa Dwi Septamawati _ Jurusan
Keperawatan Poltekkes Surakarta.

D. TIMELINE

GELOMBANG

PELAKSANAAN

KEGIATAN

Gelombang 1

30 juli 2018 –

Pendaftaran dan pengumpulan desain

2 September 2018

poster

3 September 2018 –

Pendaftaran dan pengumpulan desain

3 Oktober 2018

poster

4 - 12 Oktober 2018

Penilaian karya

13 Oktober 2018

Pengumuman juara

Gelombang 2

E. KETENTUAN PERLOMBAAN
1. Poster bersifat orisinil (bukan jiplakan) yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media
mana pun, belum pernah diikut sertakan dalam perlombaan sejenis, dan dapat dipertanggung
jawabkan keasliannya.
2. Desain poster menggunakan aplikasi umum
3. Apabila diperlukan teknik manual dalam membuat poster, bisa menggunakan pensil warna, cat
poster dan lain sebagainya. Hasil ilustrasi poster di scan dan di olah kedalam poster digital.
4. Desain dibuat menarik, berwarna serta jumlah warna tidak dibatasi.
5. Poster menggunakan ukuran A3 tanpa garis tepi dengan format JPEG atau JPG, warna RGB, dan
beresolusi tinggi. (min 1000 pixel)
6. Isi poster harus mengandung makna yang jelas, menggunakan kalimat yang efektif dan mudah untuk
dipahami. Poster hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris.
7. Karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau hal-hal yang bersifat
merendahkan atau melecehkan pihak lain.
8. Judul poster edukasi bebas sesuai dengan tema, ekspresif, dan menggambarkan isi dari poster
edukasi tersebut dengan tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar.
9. Poster berisi: judul poster edukasi publik yang singkat dan jelas, konten yang mudah dipahami, serta
gambar atau bagan yang sesuai dengan tema.
10. Peserta wajib mencantumkan logo Kemenkes RI, Germas, Asian Games pada pojok kiri atas dan
nama peserta serta asal institusi pada pojok kanan bawah
11. Membuat deskripsi mengenai poster maksimal 2 halaman. Deskripsi poster diketik dalam bahasa
Indonesia dengan spasi 1,5 pada kertas berukuran HVS A4 jenis huruf Times New Roman dan font
12, Margin : kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Deskripsi harus mampu
menguraikan secara cermat dan singkat tentang poster yang dibuat. Pada bagian atas deskripsi,
menyertakan judul poster dan nama peserta.

12. Panitia berwenang mempublikasikan karya yang sudah dikirim.
13. Keputusan juri tidak dapat diganggugugat.
14. Karya dikirimkan via email dalam satu file zip. atau rar. ke e-mail
(pekanilmiahnasional.hmjkep@gmail.com).
15. Karya yang sudah dikirimakan diseleksi dan diambil 3 karya terbaik
F. PENILAIAN
1. Ide atau Gagasan
2. Kesesuaian karya dengan tema/subtema
3. Komunikatif, informative, edukatif, dan provokatif
4. Keunikan karya
5. Komposisi poster

G. KETENTUAN LAIN
Apabila poster tidak memenuhi syarat maka akan didiskualifikasi

FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA POSTER
PEKAN ILMIAH 2018
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES SURAKARTA

Nama Lengkap

: ……………………………………………….................................

Asal Universitas

: …………………………………………………………………….

NPM / NIM

: …………………………………………………………………….

Jenis Kelamin*

: Laki-laki/Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir

: …………………………………………………………………….

Agama

: …………………………………………………………………….

Alamat

: …………………………………………………………………….

No. Ponsel

: …………………………………………………………………….

E-mail

: ………………………………………………………………….....

Data Poster
Sub tema yang dipilih**

: Sub tema ke 1/2/3

Judul poster dilombakan

: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..

Media Sosial
Facebook

: …………………………………………………………………….

Email

: .........................................................................................................

Instagram

: ………………………………………………………………….....

Web / Blog

: …………………………………………………………………….

*Coret yang tidak sesuai
**Pilih sesuai nomor sub tema; Bulatkan yang sesuai

LEMBAR ORISINILITAS KARYA

Dengan ini saya

:

Nama

:

NIM

:

Asal Perguruan Tinggi

:

Judul Poster

:

menyatakan bahwa poster dengan judul di atas adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan
plagiat atau saduran dari karya orang lain serta belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutkan
dalam lomba lain. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
yang ditetapkan oleh panitia Lomba Poster Pekan Ilmiah berupa diskualifikasi dari kompetisi ini.
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal bulan tahun

Penulis,

(materai 6000)
Nama Lengkap
NIM ....................

