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A. NAMA LOMBA 

“Lomba Desain Poster Pelajar” 

 

B. KETENTUAN UMUM 

a. Peserta adalah Pelajar SLTA/Sederajat Aktif kelas sebelas (XI) atau dua belas (XII) 

di Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar. 

b. Lomba diikuti secara individu/perorangan.  

c. Setiap peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu karya terbaiknya.  

d. Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai wewenang memberikan penilaian yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

e. Penilaian adalah hasil pengamatan dewan juri tehadap poster peserta lomba yang 

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

 

C. TEMA  

Tema dalam lomba ini, yaitu: 

“Semangat Berprestasi di Tengah Kondisi Pandemi”  

 

D. ALUR PENDAFTARAN 

a. Peserta mengakses website www.esaunggul.ac.id 

b. Kemudian mengakses laman “akses cepat bagian lomba” dibagian kanan atas 

website 

c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan karyanya sesuai dengan 

ketentuan 

d. Peserta akan menerima notifikasi melalui e-mail 

e. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh 

persyaratan kompetisi 

 

 

http://www.esaunggul.ac.id/


E. KETENTUAN KHUSUS 

a. Sub Tema yang diambil dibebaskan kepada peserta.  

b. Karya poster dalam bentuk digital (tidak menggambar manual). 

c. Ketentuan Karya  

1) Karya yang dikirimkan harus memiliki kualitas gambar yang tinggi (tidak 

pecah)  

2) Karya merupakan karya asli peserta dan belum pernah menjadi juara pada 

kompetisi sejenis.  

2) Karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau hal-hal 

yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain.  

3) Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak 

dapat diganggu gugat.  

d. Peserta wajib mengupload karya poster di akun Instagram masing dengan memberi 

judul pada keterangan (caption) dan tag akun Instagram @diesnatalis.ueu dan 

@univ_esaunggul mencantumkan hastag berikut ini: 

#DiesNatalisUEU2020 #UEU27TahunMengabdi 

 

F. ASPEK PENILAIAN 

No. Aspek Penilaian Uraian Bobot 

1 
Kesesuaian 

dengan tema 

Topik yang ditulis sesuai dengan tema, dilihat 

dari judul dan kesesuaian dengan bahasan/isi 

tulisan 

15% 

2 

Sistematika 

penulisan dan tata 

Bahasa penulisan 

Bahasa yang digunkan adalah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar serta komunikatif. Ditulis 

dengan sistematika yang jelas serta ketepatan 

dan kejelasan ungkapan 

15% 

3 Ide dan gagasan 

Ide gagasan relative baru dan unik. Gagasan 

sesuai dengan kondisi sat ini dengan menyajikan 

relevansi data dan fakta. Gagasan ditulis secara 

runtut dan jelas 

15% 

4 
Analisis serta 

kesimpulan 

Kemampuan menganalisis dan menyimpulkan. 

Kemampuan mentransfer gagasan untuk dapat 

diimplementasi 

20% 

5 Sumber informasi Kesesuaian literatur yang digunakan 15% 

6 Orisinalitas Orisinalitas karya 20% 

 

 



G. TIMELINE LOMBA 

- Pendaftaran dan pengiriman karya : 9 Oktober s.d. 25 Oktober 2020 

- Penilaian babak penyisihan  : 26 Oktober s.d. 5 November 2020 

- Pengumuman peserta 10 besar  : 6 November 2020 

- Presentasi peserta 10 besar  : 7 November s.d. 14 November 2020 

- Pengumuman pemenang   : 17 November 2020 

 

H. HADIAH 

1. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat 

2. Hadiah pemenang sebagai berikut : 

Juara 1  : Rp. 1.500.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 2   : Rp. 1.000.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 3   : Rp. 750.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara Favorit : Rp. 500.000 & e-Sertifikat Juara 

 

I. NARAHUBUNG 

0812-8246-3918 (Admin 1 Kompetisi) 

0857-7357-7263 (Admin 2 Kompetisi) 

0812-8246-3917 (Admin 3 Kompetisi) 

 

 


