
 



 

KETENTUAN LOMBA DESAIN POSTER INFOGRAFIS 2018 

Kategori: pelajar & umum se-Indonesia 

 

A. Tema 

Tema lomba desain poster infografis Pekan Jurnalistik 2018 adalah Health 

Information to Prevent Disease (Informasi Kesehatan untuk Mencegah Penyakit). 

 

B. Peserta Lomba 

1. Peserta adalah siswa SMA/SMK/se-derajat, mahasiswa, dan umum se-Indonesia 

dengan rentang usia 15-25 tahun. 

2. Lomba bersifat individual. 

3. Peserta melakukan pendaftaran baik secara online maupun offline dengan mengisi 

formulir pendaftaran serta melunasi biaya pendaftaran. 

 

C. Pendaftaran dan Administrasi Pendaftaran 

1. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dibagi ke dalam 2 gelombang 

yakni : 

Gelombang I : 15 Agustus – 22 September 2018 

Gelombang II : 23 September – 26 Oktober 2018 

2. Pendaftaran secara online dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran online 

pada link bit.ly/FormInfografisOnlinePETIK2018. 

3. Pendaftaran secara offline dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang 

dapat diunduh di website injeksionline.com.  

4. Formulir diisi secara lengkap, terutama bagian nama ditulis dengan jelas. 

5. Setiap individu dikenakan biaya pendaftaran sebesar : 

Gelombang I : Rp 35.000,-/karya 

Gelombang II : Rp 45.000,-/karya 

6. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilaksanakan dengan cara: 

a. Pendaftaran dan Pembayaran Langsung 

Peserta membawa formulir yang telah diisi, fotokopi kartu pelajar/KTP, 

pas foto 3x4, serta biaya pendaftaran tunai ke Sekretariat BEM Fakultas 

http://www.injeksionline.com/


 

Kedokteran Universitas Udayana bertempat di Jl. P. B. Sudirman, 

Denpasar, pukul 13.00 – 17.00 WITA pada tanggal 15 Agustus – 26 

Oktober 2018. 

Peserta diwajibkan untuk menghubungi contact person sehari sebelum 

mendaftar dan di hari saat ingin mendaftar. 

 

b. Pendaftaran Online dan Pembayaran Transfer 

Peserta mengisi formulir pendaftaran online pada link yang sudah tersedia 

kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui transfer ke: 

 Bank  : Mandiri 

 No. Rek : 900-00-4230204-3 

 A.n.  : Ni Kadek Meri Wahyuni 

Peserta wajib melakukan transfer biaya pendaftaran selambat-lambatnya 

1x24 jam setelah melakukan pendaftaran online. Setelah melakukan 

transfer biaya pendaftaran, peserta wajib mengunggah bukti pembayaran, 

scan/foto kartu pelajar/KTP, dan foto ukuran 3x4 ke email 

pekanjurnalistik2018@gmail.com dengan format subjek Administrasi 

Desain Poster Infografis_[Nama Peserta]_[Nama Instansi/Umum]. 

Contoh: 

1. Untuk pelajar SMA/SMK/se-derajat dan mahasiswa : 

Administrasi Desain Poster Infografis_Kevin Wijaya_Universitas 

Udayana 

2. Untuk umum : 

Administrasi Desain Poster Infografis_Kevin Wijaya_Umum 

 

D. Ketentuan Karya Lomba 

1. Karya bersifat orisinil, belum pernah dipublikasikan dan tidak mengandung unsur 

SARA serta pornografi. 

2. Poster infografis berukuran A3 dalam bentuk format JPEG dengan ukuran file 

maksimal 10 MB. 

mailto:pekanjurnalistik2018@gmail.com


 

3. Wajib mencantumkan logo PETIK 2018 dalam poster infografis. Logo dapat 

diunduh di bit.ly/LogoPetik2018. 

4. Peserta juga mencantumkan judul poster infografis, nama peserta, dan instansi 

(jika ada) dalam karyanya. 

5. Peserta dapat mengumpulkan maksimal 2 karya dengan ketentuan biaya 

pendaftaran dihitung 2 kali. 

6. Hasil desain poster infografis dikumpulkan maksimal pada tanggal 26 Oktober 

2018 pukul 23.59 WITA.  

7. Setiap peserta wajib follow akun instagram @pcycofkunud. 

8. Dokumen yang harus dikirimkan oleh peserta ialah softcopy hasil desain poster 

infografis dalam format JPEG maksimal 10 MB dengan nama file Desain Poster 

Infografis_[Nama Peserta]_[Nama Instansi/Umum]_[Judul Poster 

Infografis]. Contoh : 

a) Untuk pelajar SMA/SMK/se-derajat dan mahasiswa : 

Desain Poster Infografis_Kevin Wijaya_Universitas Udayana_Cegah 

Malaria dari Sekarang 

b) Untuk umum : 

Desain Poster Infografis_Kevin Wijaya_Umum_Cegah Malaria dari 

Sekarang 

9. Hasil desain poster infografis beserta persyaratan lainnya dikirimkan melalui 

email ke pekanjurnalistik2018@gmail.com dengan mengikuti format pengiriman 

berikut : 

Subjek : 

Desain Poster Infografis_[Nama Peserta]_[Nama Instansi/Umum]_[Judul Poster 

Infografis] 

 

E. Kriteria penilaian 

Konten (60%) 

• Orisinalitas (1-10 poin) 

• Kesesuaian dengan tema (1-10 poin) 

• Penyajian yang informatif & akurat (1-10 poin) 
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Penampilan (40%) 

• Kreativitas desain (1-10 poin) 

• Tata letak/layout (1-10 poin) 

Maksimal total nilai yang dapat diperoleh peserta : 50 poin 

 

F. Ketentuan Juara 

1. Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari juri. Penilaian juri 

bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. 

2. Juara favorit ditentukan berdasarkan akumulasi jumlah likes pada masing-masing 

infografis yang telah diunggah ke akun instagram @pcycofkunud. 

3. Karya peserta akan diunggah ke akun instagram @pcycofkunud dan online voting 

untuk menentukan juara favorit dimulai pada 27 Oktober 2018 dan berakhir pada 

28 Oktober 2018 pukul 23.59 WITA. 

4. Para pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa : 

a. Juara I  : e-sertifikat + uang tunai sebesar Rp 500.000,- 

b. Juara II  : e-sertifikat + uang tunai sebesar Rp 300.000,- 

c. Juara III : e-sertifikat + uang tunai sebesar Rp 200.000,- 

d. Juara Favorit : e-sertifikat + uang tunai sebesar Rp 100.000,- 

Catatan : Tidak ada peserta yang mendapat 2 juara, artinya peserta yang telah 

mendapat juara I, II, dan III tidak dapat meraih juara favorit walaupun mendapat 

jumlah like terbanyak. Juara favorit akan diberikan pada peserta yang perolehan like-

nya menempati urutan di bawahnya. 

 

G. Ketentuan Diskualifikasi 

1. Infografis yang dibuat tidak orisinil dan/atau pernah diperlombakan sebelumnya. 

2. Infografis mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, antar golongan). 

3. Melanggar persyaratan lainnya yang tertuang dalam ketentuan lomba desain 

poster infografis. 

 

 

 



 

Ketentuan lomba ini disusun sedemikian rupa guna mempermudah peserta, dewan juri dan 

pendukung dalam mengikuti jalannya perlombaan. Hal-hal yang belum diatur dalam 

ketentuan ini akan diatur kemudian oleh panitia pelaksana. 

Contact Person (CP): 

- Putu Melda Kuswandari (08154705516 | LINE : meldakuswandari20) 

- Alexander Kevin Wijaya (087864519799 | LINE : alx_kev) 



 

FORMULIR PENILAIAN LOMBA DESAIN POSTER INFOGRAFIS PEKAN JURNALISTIK 2018 

Kategori : pelajar & umum se-Indonesia 

 

No. 

Urut 
Nama Peserta Instansi/Umum 

Konten (1-10 poin) Penampilan (1-10 poin) 

Total Score 
Orisinalitas 

Kesesuaian 

tema 

Penyajian 

informatif 

& akurat 

Kreativitas 

desain 

Tata 

letak/layout 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Denpasar, _______________ 

 

________________________________________  


