
 
KETENTUAN LOMBA POSTER INFOGRAFIS  

PEKAN JURNALISTIK 2020 

Kategori: Mahasiswa se-Indonesia 

 

A. Tema 

Tema lomba poster infografis Pekan Jurnalistik 2020 adalah “New life in New 

Normal (Kehidupan baru dalam Normal Baru)” 

 

B. Peserta Lomba 

1. Peserta adalah mahasiswa se-Indonesia. 

2. Lomba dapat bersifat individu maupun kelompok dengan total anggota 

maksimal 3 orang.  

3. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir 

pendaftaran serta melunasi biaya pendaftaran dan mengunggah bukti transfer 

pada formulir online yang disediakan 

  

C. Pendaftaran dan Administrasi Pendaftaran 

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

yakni : 

Gelombang I : 28 Agustus – 24 September 2020 sebesar Rp 50.000 per 

karya 

Gelombang II : 25 September – 30 Oktober 2020 sebesar Rp 60.000 per 

karya 

2. Pendaftaran dilakukan dengan melakukan transfer biaya pendaftaran terlebih 

dahulu, lalu kemudian bukti transfer diunggah ke Google Form pada saat 

pengisian formulir pendaftaran pada 

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020. 

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

huruf kapital. 

4. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilaksanakan dengan 

cara 

Pendaftaran Online dan Pembayaran Transfer: 

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020#inbox/_blank


 
Peserta mengisi formulir pendaftaran online pada link yang sudah tersedia 

dengan melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui transfer terlebih 

dahulu ke: 

Bank  : BNI 

No. Rek : 0790888414 

A.n.  : Putu Laksita Velika Laras 

Setelah melakukan transfer biaya pendaftaran, peserta wajib mengunggah bukti 

pembayaran sekaligus melengkapi data peserta pada Google Form yang telah 

disediakan oleh panitia. Peserta melakukan konfirmasi maksimal 12 jam setelah 

mengirim bukti pembayaran dan mengisi formulir pendaftaran dengan 

menghubungi contact person dari cabang lomba. 

 

D. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Juri akan langsung melakukan penilaian karya poster infografis yang 

sebelumnya sudah dikirimkan. 

b. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

E. 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. 

3. Wajib mencantumkan logo PETIK 2020 dan logo LPM PCYCO dalam poster 

infografis. Logo dapat diunduh di http://injeksionline.com/guideline-lomba-

petik-2020/ 

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

dalam karyanya. 

5. Peserta dapat mengumpulkan maksimal 2 karya dengan ketentuan biaya 

pendaftaran dihitung 2 kali. 

6. Hasil desain poster infografis dapat dikumpulkan setelah peserta melakukan 

konfirmasi sampai maksimal pada tanggal 1 November 2020 pukul 13.00 

WITA. 

http://injeksionline.com/guideline-lomba-petik-2020/
http://injeksionline.com/guideline-lomba-petik-2020/


 
7. Setiap peserta wajib follow akun instagram @pcycofkunud & 

@pekanjurnalistikfkunud. 

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

infografis beserta biodata peserta sesuai cabang lomba yang dapat diakses 

melalui https://bit.ly/BiodataPesertaPETIK2020 Karya dalam format JPEG 

maksimal 10 MB dengan nama file Poster Infografis_[Nama 

Peserta]_[Nama Instansi]_[Judul Poster Infografis]. 

     Contoh : 

      Poster Infografis_Serena Kartika_Universitas Udayana_Adaptasi di masa New 

Normal 

9. Hasil desain poster infografis beserta persyaratan lainnya dikirimkan melalui 

email ke petikfkunud@gmail.com dengan mengikuti format pengiriman berikut  

Subjek : 

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

Infografis] 

 

F. Kriteria penilaian 

Konten (50%) 

 Orisinalitas (1-10 poin) 

 Kesesuaian dengan tema (1-10 poin) 

 Penyajian yang informatif & akurat (1-10 poin) 

Penampilan (50%) 

 Estetika (1-10 poin) 

 Kreativitas desain (1-10 poin) 

 Tata letak/layout (1-10 poin) 

Maksimal total nilai yang dapat diperoleh peserta : 60 poin 

 

G. Ketentuan Diskualifikasi 

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

sebelumnya. 

2. Infografis mengandung unsur SARA dan pronografi (suku, agama, ras, antar 

golongan). 

https://drive.google.com/folderview?id=1jiA6Zp9KLKmotPQZR2YOJ8LrmCZW10KG#inbox/_blank
mailto:petikfkunud@gmail.com


 
3. Melanggar persyaratan lainnya yang tertuang dalam ketentuan lomba 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. 

 

H. 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 

@pekanjurnalistikfkunud. 

3. Karya peserta akan diunggah ke akun instagram @pekanjurnalistikfkunud dan 

online voting untuk menentukan juara favorit dimulai pada 1 November 2020 

pukul 18.00 WITA dan berakhir pada 7 November 2020 pukul 23.59 WITA. 

4. Para pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa : 

a. Juara I  : e-sertifikat + Rp. 500.000 

b. Juara II : e-sertifikat + Rp. 400.000 

c. Juara III : e-sertifikat + Rp. 250.000 

d. Juara favorit   : e-sertifikat + Rp. 150.000 

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. 

 

Contact Person (CP): 

Serena Kartika ( 08563786900 | LINE : serenakrtika ) 

Fitria Rahmawati (085779554919 | LINE: fitriaxr) 


