COMPETITION GUIDELINE

POSTER PUBLIK
PUBLIC HEALTH PROJECT 2016
Lomba Poster ilmiah ini merupakan bagian dari rangkaian acara dari PHP
(Public Health Project). Lomba ini bersifat kompetitif dan sebagai media untuk
menumbuhkan minat pada mahasiswa dalam bidang sains, teknologi dan seni.
A. TEMA DAN SUBTEMA
TEMA
“World Tobacco Process and Machinery dalam Perspektif Kesehatan dan
Industri.”
SUB TEMA
1. Optimalisasi pengetahuan kesehatan untuk mengurangi prevalensi perokok
2. Optimalisasi peran keluarga untuk pendidikan anti rokok
3. Inovasi untuk meminimalisir dampak negative produk tembakau
4. Optimalisasi dan inovasi smoking area
5. Upaya meminimalisir paparan asap rokok pada perokok pasif
6. Optimalisasi atau inovasi kebijakan yang berkaitan dengan rokok

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. Peserta lomba Poster adalah siswa/I aktif SMA/Sederajat Se-Malang Raya
dan sekitarnya (yang mencakup Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu,
Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan
Kabupaten Blitar) dengan melampirkan bukti scan kartu tanda pelajar atau
kartu tanda mahasiswa.
2. Peserta adalah perseorangan.
3. Setiap peserta diperkenankan mengikuti semua lomba dan dapat
mengirimkan lebih dari satu karya.

4. Dari seluruh poster yang diterima akan diseleksi 10
peringkat teratas yang akan diundang untuk
mempresentasikan karyanya di Ilmu Kesehatan
Masyarakat Universitas Negeri Malang sesuai jadwal yang
telah ditetapkan.
5. Karya belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media mana pun, dan atau
tidak pernah digunakan untuk media komunikasi apapun.

C. PENDAFTARAN LOMBA POSTER PUBLIK
1. Tahap Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 20 Oktober 2016.
2. Mengunduh

formulir

pendaftaran

lomba

di

alamat:

http://hmj.ikm.fik.um.ac.id/
3. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap peserta, yang
disetorkan ke Rekening BRI a.n Aulia Rahmawati 320401024591537.
Setelah melakukan pembayaran diharapkan melakukan konfirmasi via
Whatsapp/SMS (pilih salah satu) ke nomor 085708706368 (Aulia)
dengan format PosterPublik_(Nama Lengkap)_(Asal Sekolah)_(Judul
Poster)_(Nomor HP).
4. Registrasi dilakukan paling lambat tanggal 20 Oktober 2015 dengan
mengirimkan:
i. Karya poster publik
ii. Surat orisinalitas karya
iii. Scan bukti pembayan
iv. Scan kartu tanda pelajar
Melalui alamat email: hmjikmum@gmail.com
5. Setelah melakukan pembayaran dan pengiriman karya wajib melakukan
konfirmasi via Whatsapp/SMS (pilih salah satu) ke nomor 082338534691
(Hani) maksimal 24 jam setelah pengiriman dilaksanakan, dengan format:
PosterPublik_(Nama Lengkap)_(Asal Sekolah)_(Judul Poster)_(Nomor
HP).
6. Panitia tidak menerima revisi karya yang telah dikirimkan.

D. KETENTUAN LOMBA
1. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal, asli 100%
buatan sendiri dan tidak memakai elemen yang melanggar
hak cipta dan etika pembuatan karya cipta
(bukan tiruan atau jiplakan)
2. Desain poster dibuat dalam format .jpg, warna RGB dalam ukuran A3 (297
mm x 420 mm), resolusi 300 pixel/inch, posisi vertikal dengan
menggunakan aplikasi umum (Corel Draw, Adobe Photoshop, ataupun
aplikasi desain lainnya)
3. Karya bisa dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer atau
dibuat/digambar secara manual kemudian dipindai (scanned).
4. Tidak diperkenankan terdapat tempelan-tempelan kertas/sejenisnya.
5. Jumlah warna bebas.
6. Menyerahkan soft file hasil karya poster
7. Poster harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:
 Visible: mudah dilihat
 Interesting: menarik
 Structured: terstruktur
 Useful: berguna, informatif
 Accurate: teliti
 Legitimate: mengikuti persyaratan
 Simple: sederhana

E. PENGHARGAAN
Tiga karya poster terbaik sebagai pemenang I, II, dan III akan mendapatkan
piagam penghargaan, dan uang tunai dengan total jutaan rupiah
Juara I : Uang Tunai + Tropi + Piagam
Juara II : Uang Tunai + Tropi + Piagam
Juara III : Uang Tunai + Tropi + Piagam
Seluruh peserta yang diundang ke tahap presentasi (10 orang) akan
mendapatkan Piagam Penghargaan.

F. TAHAPAN LOMBA POSTER PUBLIK
1. Tahap Seleksi
Poster yang diajukan oleh peserta dalam bentuk
softcopy diseleksi oleh tim juri yang telah ditentukan
dengan penerimaan karya paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2016
pada pukul 23.59. Dalam tahap ini akan dipilih 10 besar terbaik untuk
mengikuti tahap final.
2. Tahap Final
Bagi

10

karya

poster

terbaik

akan

diundang

untuk

mempresentasikan karyanya di Final Public Health Project 2016 hari
Minggu, 30 Oktober 2016 dihadapan dewan juri. Pengumuman peserta
yang masuk tahap final akan disampaikan oleh panitia pada tanggal 25
Oktober 2016 melalui website http://hmj.ikm.fik.um.ac.id sekaligus
SMS ke nomor ketua kelompok yang lolos tahap final. Dalam tahap ini
akan dipilih 3 terbaik untuk mengikuti acara malam puncak. Dalam tahap
ini pula telah ditentukan pemenang I, II, dan III.
3. Malam puncak
Bagi 3 karya poster terbaik akan diundang dalam acara Malam
Puncak Public Health Project 2016 pada Minggu, 30 Oktober 2016 pukul
19.00 WIB. Pada saat malam puncak akan diumumkan juara I, II, dan III.

G. KETENTUAN TAMBAHAN
1. Tim yang lolos ke Tahap Final wajib mempersiapkan media presentasi yang
dikumpulkan dalam bentuk softcopy ke email hmjikmum@gmail.com
dengan subjek PosterPublik_(Nama Lengkap)_(Asal Sekolah)_(Judul
Poster Publik) paling lambat tanggal 29 Oktober 2016. Tim yang sudah
mengirimkan materi presentasinya harus konfirmasi ke panitia melalui
Whatsapp/SMS (pilih salah satu) dengan format Poster Publik_(Nama
Lengkap)_(Asal Sekolah)_(Judul Poster Publik)_(Nomor HP) ke nomor
081332441478 atas nama Anis Fikriya.
2. Peserta yang lolos diharapkan memakai atribut sekolah pada

saat Tahap Final Lomba Poster Public Health Project 2016.
3. Tim yang menjadi 3 besar karya poster terbaik wajib
mengikuti acara malam puncak yang diadakan pada hari
Minggu, 30 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB untuk
penyerahan hadiah.

J. JADWAL LOMBA KTI PUBLIC HEALTH PROJECT 2016
No.

Kegiatan

Waktu

1.

Pendaftaran lomba

Sampai 20 Oktober 2016

2.

Masa penilaian karya

21 Oktober 2016 – 24 Oktober 2016

3.

Pengumuman finalis

25 Oktober 2016

4.

Presentasi karya finalis

30 Oktober 2016

5.

Pengumuman juara

Saat malam puncak 30 Oktober 2016

Contact Person Info Lomba:
Wahyu (0853-3105-1800)

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Karya

SURAT PERNYATAAN KETUA KELOMPOK
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap : ...............................................................................................
TTL
: ...............................................................................................
NIS
: ...............................................................................................
Sekolah
:................................................................................................
Alamat Rumah :.............................................................................................
Menyatakan bahwa karya yang diajukan untuk mengikuti “Lomba Poster Publik” dalam rangka kegiatan
Public Health Project 2016 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang:
No.
Jenis Karya
Judul
1. ……………………… ………………………………………………………………...
Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa:
a. Karya tersebut diatas adalah benar-benar karya yang orisinil, belum pernah diikutsertakan dan
dipublikasikan dalam perlombaan apapun.
b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya tersebut maka saya bersedia menerima
konsekuensi apapun yang diberikan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak
manapun.
....................., ............................2016
Mengetahui,
Kepala sekolah ...........................

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 6000

NIP

NIS

Lampiran.2 Formulir

LOMBA POSTER PUBLIK SE-MALANG RAYA
PUBLIC HEALTH PROJECT 2016
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Judul

:

Sekolah

:

Identitas Diri

: _______________________________________________

Nama Lengkap

:

Jenis Kelamin

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Kelas

:

NIS

:

Alamat Tempat Tinggal

:

No. HP/Telepon

:

E-mail

:

Foto
3x4

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan
adalah benar. Dengan ini saya menyatakan ikut serta dalam Lomba Karya Tulis
Ilmiah Se-Malang Raya dalam rangka

Public

Health

Project 2016

Ilmu

Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang dan menyetujui semua syarat
dan ketentuan lomba yang diterapkan oleh panitia.

………….,……………2016
Peserta Lomba Poster,

(

)
NIS.

