PETUNJUK TEKNIS LOMBA POSTER SMA/SMK/SEDERAJAT

Generasi muda adalah generasi emas yang menciptakan sebuah kebanggaan baru bagi negaranya. Dalam
rangka menyongsong hari Sumpah Pemuda untuk kesempatan kali ini kami mengapresiasi pelajar indonesia
untuk berkarya dengan tema “Berkarya Dengan Sportivitas” untuk menciptakan generasi yang sadar akan
kepribadian dan mampu bersaing dengan teknologi pada saat ini. Dalam kesempatan ini, tuangkanlah apa
inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan ini dalam bentuk sebuah poster yang menarik!

1. Nama Lomba
Lomba Poster Pelajar SMA/SMK/Sederajat

2. Tema Lomba
Berkarya dengan Sportivitas

3. Topik Lomba
Menyambut Hari Sumpah Pemuda

4. Teknis Pelaksanaan
a. Pendaftaran peserta lomba dengan cara mengirim berkas yang berisi identitas dan karya yang akan
diikutsertakan dalam lomba.
b. Penilaian akan didasarkan pada 5 aspek: kesesuaian dengan topik (30%), konten dan saintifik (30%),
originalitas (20%), komunikatif (10%), dan estetika dan kreativitas (10%)
c. 3 poster terbaik akan dipilih berdasarkan keputusan dari juri dan panitia, dan diumumkan secara langsung
melalui email dan dipublikasikan di media sosial DIES NATALIES 2018 STMIK WIDYA
UTAMA

5. Ketentuan Pendaftaran dan Pengiriman Berkas
a. Lomba ini diikuti oleh pelajar yang aktif berasal dari berbagai sekolah
b. Peserta bersifat perorangan/individu
c. Pendaftaran Lomba Poster Pelajar dilakukan secara online dengan cara mengirim email yang berisi berkas
identitas dan karya poster.

d. Biaya pendaftaran adalah Rp. 50.000,00 dapat dikirimkan melalui ;
• Bank BRI 7988-01-004433-53-3 (a.n. Novia Suryatiningsih)
Sertakan bukti pembayaran saat pengiriman berkas
e. Pengiriman berkas dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.
f. Formulir pendaftaran disertakan dalam pengiriman berkas dan disimpan dalam format .pdf dengan nama
file : DIESNATSWU2018_NAMA PESERTA.pdf
g. Ketentuan poster: :
• Poster dalam bentuk format digital (jpg/jpeg dan cdr/psd)
• Ukuran poster adalah A3 (297x420 mm atau 11.7x16.55 inch)
• Format poster dalam bentuk .pdf dengan resolusi 300ppi
• Poster memuat judul poster, nama pembuat, asal sekolah, dan referensi yang digunakan
• Poster memuat pendahuluan, makna poster dan diskripsi karya
• Poster belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba lain
• Format penulisan nama file DIESNATSWU2018_NAMA PESERTA.pdf
h. Semua berkas (lembar identitas, scan bukti pembayaran, poster) digabung dalam satu zip file (.zip) dengan
judul DIESNATSWU2018_NAMA PESERTA_Judul_Asal Sekolah (Contoh: DIESNATSWU2018_Dwi
Purwanto Zakaria_Pemuda Harapan Bangsa_SMK Negeri 1 Purwokerto)
i. Berkas tersebut dikirim ke email BEM STMIK WIDYA UTAM 2018 bemswu@gmail.com

6. Teknis Penilaian
Penilaian oleh juri dan panitia memiliki bobot masing-masing. Aspek yang dinilai adalah
a. Kesesuaian dengan topik (30%)
Penilaian didasarkan pada hubungan dengan topik yang dipilih
b. Konten dan saintifik (30%)
Penilaian didasarkan pada kelengkapan konten dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia
yang baku, dan saintifik.
c. Originalitas (20%)
Penilaian didasarkan pada originalitas karya (bahwa karya adalah hasil pemikiran pembuat sendiri dan
sebanyak mungkin referensi yang mendukung penulisannya)
d. Komunikatif (10%)
Penilaian didasarkan pada bahasa yang digunakan sehingga dapat dipahami dan dimengerti
dengan baik, serta menarik minat pembacanya

e. Estetika dan kreativitas (10%)
Penilaian didasarkan pada kerapihan, penyusunan karya yang terorganisir, dan atribut-atribut menarik
yang sesuai dengan konten sehingga menarik minat pembacanya.

7. Hadiah Pemenang
Juara 1

: Uang + Sertifikat + Tropy

Juara 2

: Uang + Sertifikat + Tropy

Juara Favorite

: Uang + Sertifikat + Tropy

8. Linimasa
20 Agustus – 14 Oktober 2018

: Pendaftaran Peserta

26 Agustus - 14 Oktober 2018

: Pengumpulan Karya

1 September – 14 Oktober 2018

: Upload Karya oleh Peserta

1 September - 14 Oktober 2018

: Penilaian Sosial Media

15 Oktober – 17 Oktober 2018

: Penilaian Juri

19 Oktober 2018

: Pengumuman Pemenang

21 Oktober 2018

: Penyerahan Hadiah

9. Narahubung
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :
•

Chandra Bagas P

: 08562905063

FORMULIR PENDAFTARAN
Lomba Poster Pelajar SMA/SMK/Sederajat
DIES NATALIEST STMIK WIDYA UTAMA
Berkarya Dengan Sportivitas

A. DATA KARYA
Judul Poster

:

Topik

:

Asal Sekolah

:

B. DATA PRIBADI PESERTA
Nama Lengkap

:

Tempat & Tanggal Lahir

:

NIM

:

Alamat

:

E-mail

:

Nomor HP

:

SCAN KARTU PELAJAR
FOTO
PESERTA
3X4

