UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
HMJ SEJARAH,SOSIOLOGI, DAN PERPUSTAKAAN
PANITIA PELAKSANA LSHC TAHUN 2020
Sekretariat Kampus FHIS UNDIKSHA Jalan Udayana-Singaraja-Bali 81112

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA POSTER NASIONAL
TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE-INDONESIA TAHUN 2020

Latar Belakang
Dalam situasi saat ini, di tengah pandemi Covid-19 banyak kegiatan ataupun aktivitas yang
dilakukan dirumah, untuk tetap meningkatkan produktifitas maka dilaksanakan suatu kegiatan
yaitu lomba poster, yang membahas dan mengarah pada pandemi Covid-19. Dengan
diadakannya kegiatan ini diharapkan para pelajar masih tetap bisa produktif dan menambah
wawasan serta prestasi walaupun di lakukan dari rumah.
Tujuan
- Menggali ide dan kreativitas siswa-siswi tingkat SMA/SMK sederajat dalam
menciptakan poster yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi siswa-siswi tentang pandemi Covid19.
TEMA
“ Berkarya Di Tengah Pandemi Tingkatkan Integritas Generasi Muda Indonesia”
SUB TEMA
- New Normal Sebagai Tatanan Baru Kehidupan Masyarakat
- Mendukung PSBB Dalam Memutus Mata Rantai Covid-19
- Melawan Hoax Di Tengah Pandemi
- Kesehatan Mental Ditengah Covid-19
- Peran Serta Masyarakat Dalam Memerangi Covid-19
- Mengatasi Kelangkaan Pangan Di Era Pandemi Covid-19
- Edukasi Kesehatan Terkait Covid-19
KETENTUAN LOMBA


Ketentuan Umum
a. Peserta lomba poster adalah siswa-siswi SMA/SMK sederajat di Indonesia
b. Peserta lomba bersifat perorangan
c. Poster yang diikutsertakan pada lomba poster pelajar SMA/SMK tingkat nasional
ini merupakan hasil karya sendiri, original, dan belum pernah dipublikasikan
maupun diikutsertakan dalam perlombaan
d. Peserta yang telah memenuhi ketentuan dapat mengisi formulir pendaftaran dan
mengisi lembar pernyataan originalitas karya
e. Setiap peserta hanya boleh mengirim 1 karya
f. Peserta mengirim hasil karya posternya melalui email pribadi ke alamat email
yang telah di tentukan
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g. Peserta lomba yang telah mendaftar wajib untuk mem-follow akun instagram
resmi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakan dan juga
membagikan pamphlet lomba pada akun Instagram pribadi atau Facebook serta
menandai minimal 10 orang teman lainnya. Aktivitas itu di screenshot sebagai
salah satu bukti administrasi yang dikirim bersamaan dengan lembar pernyataan
originalitas karya melalui email yang terlampir
h. Peserta yang telah terdaftar tidak dapat digantikan dengan alasan apapun
i. Hasil karya poster setiap peserta yang telah dikirim menjadi hak milik dari
Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan
SYARAT
a. Poster yang dibuat adalah poster publik
b. Karya poster tidak mengandung unsur SARA, unsur pornografi dan unsur plagiarisme
c. Desain menarik, inovatif, informatif, edukatif dan komunikatif
d. Teknik yang digunakan adalah sepenuhnya teknik digital yang dapat di buat dengan
aplikasi corel draw, photoshop atau aplikasi sejenis lainnya.(tidak diperkenankan
menggunakan Teknik manual ).
e. Ketentuan detail poster :
a) Ukuran poster A3 (bebas landscape/portrait)
b) Setiap peserta bebas menggunakan berbagai aplikasi
c) Pengiriman karya di lakukan dengan format JPG atau CDR melalui email
f. Karya yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat berlaku akan di diskualifikasi
REGISTRASI DAN PENGUMPULAN KARYA
a. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan via transfer Bank BRI a/n
387301026152538 (hestiqoma maulida)
b. Peserta wajib mengirim foto bukti pembayaran melalui contact person 085228789996
c. Karya poster dikirim via email Ishcposter2020@gamil.com. Dengan format: Subject:
lomba poster hmj ssp undiksha_nama peserta_nama sekolah_judul poster
d. Setelah mengirim karya poster wajib konfirmasi melalui contact person
085228789996 dengan format: Subject (lomba poster hmj ssp undiksha_nama
peserta_nama sekolah_judul poster)
PENJURIAN
a. Terdapat 2 babak penjurian
b. Babak pertama dilakukan untuk menyeleksi 15 besar finalis
c. Karya yang telah dikirim akan diseleksi dan diambil 15 besar, yang selanjutnya akan
mengikuti penjurian tahap ke-2
d. 10 besar finalis yang lolos pada babak pertama akan di umumkan online melalui
Instagram @hmjssp_undiksha
e. Hal yang dijadikan dasar seleksi penjurian dalam babak 15 besar adalah:
a) Original karya
b) Kesesuaian antara tema (sub tema)
f. Ketentuan presentasi sebagai berikut :
a) Sistem presentasi dengan melalui google meet
b) Urutan presentasi berdasarkan undian
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c) Durasi presentasi 10 menit
d) Presentasi dapat berupa penjelasan mengenai makna dan visualisasi dari karya
yang dikirimkan, teknik pembuatan, maupun pesan moral dan lain-lain
e) Sesi tanya jawab akan di lakukan melalui meet dengan link yang akan di berikan
pada saat pengumuman 15 besar.
g. Dari hasil penjurian tahap ke-2 akan diambil juara 1,2,3 dan harapan 1,2,3 dan di
umumkan seminggu kemudian di akun instagram resmi hmj ssp
h. Peserta yang tidak masuk atau bergabung pada saat presentasi dinyatakan gugur
sebagai finalis
PENGHARGAAN
a. Juara I : uang pembinaan + piagam penghargaan juara I
b. Juara II : uang pembinaan + piagam penghargaan juara II
c. Juara III : uang pembinaan + piagam penghargaan juara III
d. Harapan I : uang pembinaan + piagam penghargaan harapan I
e. Harapan II: uang pembinaan + piagam penghargaan harapan II
f. Harapan III : uang pembinaan + piagam penghargaan harapan III
g. Best paper : e-sertifikat + cinderamata
h. Best presentation : e-sertifikat + cinderamata
i. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat
.
TIMELINE
TANGGAL

KEGIATAAN

1 September – 11 Oktober 2020

Pendaftaran

15 Oktober – 5 November 2020

Penilaian tahap pertama

8 November 2020

Pengumuman lolos tahap dua

28 November 2020

Presentasi hasil karya

5 Desember 2020

Pengumuman juara

NARAHUBUNG
Email : Ishcposter2020@gamil.com
Ig : hmjssp_undiksha
Contact person : 0852-2878-9996 (Thalia Angelina)
0822-6644-8660 ( Dewa Yoga )
0812-3843-7570 (Agustiana)
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Tabel penilaian lomba poster babak pertama
No

Aspek Penilaian

1.

Orisinalitas

2.

Kesesuaian tema

3.

Konten dan Isi

Uraian

Bobot

Karya yang dibuat adalah karya sendiri,
original, dan belum pernah
dipublikasikan maupun diikut sertakan
dalam perlombaan.
Poster yang dibuat harus memiliki
kesesuaian dengan tema yang telah
ditentukan.
a. Struktur gambar yang ada dalam
poster

20%

15%

30%

b. Komposisi gambar (warna dan tata
letak objek gambar)
c. Keindahan/artistik penyajian visual.
4.

Kualitas poster

a. Penyampaian pesan dalam karya

35%

b. Poster memiliki daya tarik pembaca
c. Poster yang dibuat mudah dimengerti
d. Keunikan karya
Total

100%

Tabel penilaian lomba poster babak kedua
No

Kriteria

Bobot

1.

Penampilan

20

2.

Kekuatan argumentasi

20

3.

Pilihan bahasa penyampaian

15

4.

Penggunaan media

15

5.

Efektifitas penyajian

15

6.

Ketepatan waktu

15

Total

100

Skor

Nilai (Bobot X
Skor)
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Lampiran 1. (Format formulir pendaftaran)

FORMULIR PENDAFTRAN LOMBA POSTER NASIONAL TINGKAT SMA/SMK
SEDERAJAT SE-INDONESIA TAHUN 2020

Judul Poster
Nama
TTL
NIS
Alamat
Telpon/Hp
E-mail
Sekolah
Alamat Sekolah
E-mail Sekolah

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

………………2020
Peserta

………………..
NIS

NB:
Nomor telpon/Hp yang di cantumkan harus nomor aktif dan dapat
Dihubungi untuk mempermudah konfirmasi.
Lampiran II. (surat keaslian naskah)
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LEMBAR PERSYARATAN ORIGINALITAS KARYA
Judul karya

:

Nama peserta

:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya dengan judul tersebut
merupakan karya original (hasil karya sendiri) dan belum pernah dipublikasikan atau
dilombakan di luar dari lomba “poster nasional tingkat SMA/SMK sederajat se-indonesia
2020” yang diselengarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah,Sosiologi,dan
Perpustakaan dalam serangkaian kegiatan LSHC ( library, sociology, historian competition).
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat bukti pelanggaran
di dalamnya, maka saya bersedia untuk didiskualifikasi dari perlombaan ini sebagai bentuk
pertanggung jawaban saya.

…………………….…2020
Yang membuat pernyataan

……………………………..
NIS

NB :
Formulir pendaftraan dan lembar originalitas dalam bentuk softcopy (hasil scan)

