PEDOMAN LOMBA DESAIN POSTER
PIM (PEKAN ILMIAH MAHASISWA) STIKI VI

LATAR BELAKANG
Melihat semakin banyaknya berita maupun informasi yang belum bisa di pastikan bahkan
tidak dapat di percaya kebenenarannya di kalangan masyarakat saat ini,maka diperlukannya suatu
gerakan melalui media periklanan salah satunya yaitu Poster. Hal ini diharapkan dapat membuat
masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi maupun berita.

TUJUAN
1. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam memberikan informasi melalui media periklanan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selektif dalam menerima berita maupun
informasi.

TEMA
Tema lomba desain poster ini adalah “Melawan Berita Hoax”
PERSYARATAN UMUM
1. Peserta lomba hanya boleh mengirimkan satu karya.
2. Peserta lomba adalah mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi masing-masing di Wilayah Jawa
Timur baik D1, D3, D4 maupun S1.
3. Peserta diwajibkan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di link yang sudah di siapkan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciD__LLlUsT2ksTEhYlhCcUc_1uFrTIDB5Q35z9VJk1BxWA/viewform dan mengupload
Kartu Tanda Mahasiswa di sana.
4. Peserta lomba bisa perorangan maupun kelompok (maksimal 3 org).
5. Karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema lomba dan memenuhi kriteria perlombaan.

6. Karya harus orisinil dan belum pernah di publikasikan.
7. Setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka peserta akan di diskualifikasi.
8. Panitia tidak bertanggung jawab atas ketidakaslian karya peserta (plagiat).
9. Peserta setuju untuk memberikan hak cipta kepada panitia untuk menggunakan karya
tersebut pada media dan event non komersial tanpa mengurangi hak cipta peserta.
10. Peserta yang berasal dari luar STIKI Malang dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 35.000

11. Karya poster diupload di akun Instagram masing-masing dengan hashtag #PIMPoster2019,
#STIKIMLG dan #TechnoCreative serta wajib memfollow dan menandai akun Instagram
@Stikimalang dan @PIM_Stiki.
12. 10 peserta terbaik akan menjadi finalis dan diundang ke STIKI Malang untuk mengikuti TM
(Technical Meeting) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
13. 10 Finalis harus mempresentasikan karya di STIKI Malang pada tanggal 21 Januari 2019
untuk mencari 3 peserta terbaik.

KETENTUAN LOMBA
1. Setiap karya harus menyertakan logo STIKI Malang.
2. Desain Poster harus sesuai dengan tema.
3. Sifat dan isi poster :
a. Kalimat tidak mengandung pronografi dan SARA
b. Poster berupa 2D dengan ukuran A3
c. Bentuk dan bahan bebas.
d. Desain poster menarik dan mudah di pahami.
4. Seluruh karya yang diterima oleh panitia akan dipilih tiga karya terbaik oleh tim penilai
berdasarkan ketentuan lomba desain poster.
5. Desain poster menggunakan cetak digital dengan menggunakan aplikasi kornputer atau
karya manual dapat menggunakan scan saat pengunggahan karya.
6. Pengunggahan karya dapat dilakukan pada saat registrasi peserta melalui link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciD__LLlUsT2ksTEhYlhCcUc_1uFrTIDB5Q35z9VJk1BxWA/viewform

KRITERIA PENILAIAN
1.

Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah di tetapkan oleh panitia.

2.

Poster yang diterima sesuai batas waktu yang telah di tentukan akan di seleksi berdasarkan
kriteria-kriteria di bawah ini :

3.

a.

Kesesuaian dengan tema.

b.

Komposisi gambar (warna,tata letak objek dari gambar).

c.

Komunikatif dan edukatif.

d.

Kreatifitas.

e.

Keaslian Karya.

Panitia tidak menerima segala bentuk kecurangan yang berakibat pada pengurangan nilai,
diskualifikasi maupun pembatalan juara lomba setelah ditetapkan.

4.

Keputusan dewan juri tidak dapat di ganggu gugat serta bersifat mutlak dan mengikat.

5.

Jika point 3 terjadi pada lomba berlangsung, maka juri dan paniti berhak
mempertimbangkan kembali pemenang dalam lomba desain poster ini.

TANGGAL PENTING
1. Pendaftaran dan Submit Karya : 29 Oktober - 13 Januari 2019
2. Rapat Dewan Juri : 15 - 16 Januari 2019
3. Pengumuman Finalis : 17 Desember 2019
4. Technical Meeting Finalis : 19 Januari 2019 di STIKI Malang
5. Presentasi Karya : 21 Januari 2019 di STIKI Malang

HADIAH
Pemenang akan memperoleh :
1. Juara 1 :
a. Uang tunai 1.500.000
b. Trophy
c. Sertifikat.
2. Juara 2 :
a. Uang tunai : 1.000.000
b. Trophy
c. Sertifikat
3. Juara 3 :
a. Uang tunai : 750.000
b. Trophy
c. Sertifikat

(*bagi mahasiswa STIKI yang berhasil menjadi juara 1, 2 atau 3 akan mendapatkan hadiah
tambahan berupa free SPP 1 semester)

SURAT PERNYATAAN

: ………………………………………………………

1. Judul
2. Ketua Tim
a. Nama Lengkap

: ………………………………………………………

b. Jurusan / Prodi

: ………………………………………………………

c. Perguruan Tinggi

: ………………………………………………………

d. HP / Telp

: ………………………………………………………

e. Email

: ………………………………………………………

3. Anggota Tim
No

Nama

Jurusan / Prodi

NIM

1

2

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang diusulkan untuk PIM (Pekan Ilmiah
Mahasiswa) STIKI VI bersifat orisinil dan belum pernah dilombakan sebelumnya. Bilamana
di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia
dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh
hadiah yang diterima. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
WR III/Dir. Kemahasiswaan/Dekan/Ketua Jurusan*

Ketua Tim

Materai Rp. 6000
(………………………………..)

(………………………….)

NIP

NIM

*pilih salah satu

