
  



  

PETUNJUK DAN TEKNIS LOMBA POSTER 

WORKSHOP ELECTRO FAIR 2018 

POLITEKNIK NEGERI MALANG 

 

Kegiatan Lomba Poster Workshop Electro Fair 2018 ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Workshop Elektro Politeknik Negeri Malang untuk lingkup Perguruan Tinggi se – Malang Raya. 

Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi antar 

keduanya dengan tujuan memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk 

melakukan sesuatu seperti apa yang di gambarkan atau di tuliskan pada poster tersebut. Poster sifatnya 

untuk mencari perhatian banyak orang, poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, 

jasa, kegiatan, seputar pendidikan dan lain-lain. 

 



  

KETENTUAN LOMBA POSTER 

WORKSHOP ELECTRO FAIR 2018 

POLITEKNIK NEGERI MALANG 

 

I. KETENTUAN TEKNIS 

A. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta lomba adalah perorangan atau tim (terdiri dari 2 orang) yang masih berstatus sebagai 

mahasiswa/i aktif Perguruan Tinggi se – Malang Raya. 

2. Anggota tim harus berasal dari Perguruan Tinggi yang sama. 

3. Satu tim hanya boleh mengirim satu karya poster. 

 

B. KETENTUAN KARYA 

1. Poster adalah karya orisinil peserta lomba, belum pernah dipublikasikan, dan belum pernah 

diikutsertakan dalam perlombaan sebelumnya.  

2. Poster bertemakan “Explore the Universe by Technology”. 

3. Kalimat yang terkandung di dalam poster tidak mengandung unsur SARA.  

4. Poster menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mudah dan sesuai kaidah 

penulisan.  

5. Desain poster dibuat dalam bentuk potrait dengan ukuran A3. 

6. Desain poster dapat dibuat menggunakan aplikasi computer atau software yang sudah umum 

seperti Corel Draw, Photoshop, atau kombinasi aplikasi lain. 

 Corel Draw X3 sampai dengan X7. 

 Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator mulai dari CS3 sampai dengan CC2015. 

7. Sebagai bentuk dari nilai orisinalitas maka elemen desain sebaiknya tidak mengambil dari internet, 

namun memotret atau menggambar sendiri.  

8. Poster harus memenuhi kriteria-kriteria berikut :  

a. Visible : Mudah dilihat  

b. Interesting : Menarik  

c. Structured : Tersruktur  

d. Useful : Berguna, informatif  

e. Accurate : Teliti  

f. Legitimate : Mengikuti persyaratan  

g. Simple : Sederhana  

 



  

9. Apabila ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan, maka peserta akan DIDISKUALIFIKASI dan pemberian penghargaan akan 

DIBATALKAN apabila peserta telah ditentukan menjadi pemenang lomba. 

 

II.  TEKNIS PENDAFTARAN 

A. ONLINE 

1. Pendaftaran dan pembayaran dibuka pada tanggal 12 September  s/d 30 September 2018.  

2. Setiap peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran di 

http://wsec.polinema.ac.id/register-poster/ 

3. Setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Lomba POSTER sebesar Rp 20.000,00 / tim ke 

rekening panitia WORKSHOP ELECTRO FAIR 2018 yaitu: 

Bank : BCA 

no. Rekening : 0391182271 

a.n. : Echa Maora Fadilla 

4. Selanjutnya, peserta wajib melakukan konfirmasi dan mengirimkan scan bukti pembayaran  via 

sms/WA maksimal 24 jam setelah pembayaran kepada Yustika Ayu Salsabila (sms/WA : 

085736156669) dengan format “Registrasi Poster_NamaTim”. 

5. Biaya pendaftaran tidak termasuk biaya cetak karya. 

 

B. OFFLINE 

1. Pendaftaran dan pembayaran dibuka pada tanggal 12 September  s/d 30 September 2018.  

2. Pendaftaran dilakukan dengan pengambilan formulir di depan gedung AH Lantai 2 atau 

kesekretariatan WSEC di gedung AH Lantai 1 Politeknik Negeri Malang. 

3. Pengumpulan formulir WAJIB di stand pendaftaran atau kesekretariatan Workshop Electro dan 

HARUS disertai dengan membawa :  

• KTM asli dari setiap anggota tim untuk di tunjukkan kepada panitia penyelenggara Workshop 

Electro Fair 2018. 

• Formulir pendaftaran disertai lampiran fotocopy KTM sejumlah 1 lembar dan pas foto berwarna 

3x4 cm (formal) background bebas sejumlah 1 lembar setiap anggota.  

• Biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000,00.  

 



  

5. Biaya pendaftaran tidak diperkenankan dibayar setengah dari biaya pendaftaran dan harus 

langsung dilunasi.  

6. Setiap tim akan mendapatkan kuitansi sebagai bukti pembayaran yang WAJIB disimpan dan 

ditunjukkan pada saat melakukan pengumpulan karya. 

7. Stand dibuka setiap hari Senin – Jumat di :  

• Stand pendaftaran depan gedung AH Lantai 2, pukul 07.00 - 17.00 WIB.  

• Kesekretariatan WSEC di gedung AH Lantai 1 pukul 17.00 – 21.00 WIB.  

9. Apabila formulir pendaftaran telah dikumpulkan, maka peserta otomatis terdaftar dan tidak 

diperkenankan untuk mengubah isi dari formulir pendaftaran. 

10. Apabila peserta yang telah terdaftar mengundurkan diri maka biaya pendaftaran tidak dapat 

dikembalikan. 

11. Biaya pendaftaran tidak termasuk biaya cetak karya. 

 

III. TEKNIS PENGUMPULAN KARYA 

1. Pengumpulan berlangsung dari tanggal 01 Oktober s/d 05 Oktober 2018. 

2. Karya poster dicetak menggunakan kertas Artpaper A3 100 gram. 

3. Pengumpulan karya poster wajib disertai dengan melampirkan penjelasan tentang konsep poster 

yang dibuat (distaples) dan menunjukkan bukti pembayaran, jika tidak dapat menunjukkan bukti 

pembayaran maka peserta dianggap tidak mengikuti lomba. 

4. Pengumpulan karya poster bertempat di kesekretariatan WSEC gedung AH lantai 1 Politeknik 

Negeri Malang atau di stand Pendaftaran yang bertempat di gedung AH lantai 2 Politeknik 

Negeri Malang. 

5. Panitia tidak menerima karya yang dikumpulkan melewati waktu pengumpulan tersebut. 

6. Masing -  masing tim wajib mengirimkan softfile karyanya, dan dapat dikirimkan ke e-mail 

Workshop Electro Fair 2018 yaitu wsecpolinema78@gmail.com dengan subjek 

“Poster_NamaTim_Judul”.  

7. File yang dikirim ke e-mail berupa .zip atau .rar yang berisi :  

a. Scan KTM  

b. Softfile karya poster berwarna ukuran A3 dengan format .psd .cdr .ai 

c. Softfile karya poster dengan format .jpeg .jpg .png 

d. Deskripsi karya poster dengan format .doc 

 

mailto:wsecpolinema78@gmail.com


 

8. Selanjutnya peserta wajib melakukan konfirmasi maksimal 24 jam setelah pengiriman berkas kepada 

Yustika Ayu Salsabila (sms/WA : 085736156669) dengan format “Karya Poster_Judul_NamaTim” 

  

IV. PELAKSANAAN LOMBA POSTER WORKSHOP ELECTRO FAIR 2018 

1. Lomba dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018 s/d 30 September 2018. 

2. Pengumpulan karya dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2018 s/d 05 Oktober 2018 

3. Penjurian karya akan dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2018 s/d 08 Oktober 2018. 

4. Poster akan dipajang pada saat acara WORKSHOP ELECTRO FAIR 2018 berlangsung. 

5. Acara WORKSHOP ELECTRO FAIR 2018 akan diadakan pada tanggal 09 - 10 Oktober 2018.  

6. Poster yang mendapat nilai tertinggi dari hasil penjurian akan mendapat penghargaan sebagai “Juara 

POSTER Terbaik”.  

7. Poster yang mendapat “VOTING” terbanyak dari pengunjung Workshop Electro Fair 2018 akan 

mendapat penghargaan sebagai “Juara POSTER Terfavorit”.  

 

IV. PENILAIAN  

Hal yang dijadikan dasar penilaian juri adalah :  

 

1. Orisinalitas Karya.  

2. Kesesuaian antara tema, lingkup eksplorasi tema dengan konsep desain. 

3. Kualitas penyampaian pesan/komunikasi.  

4. Inovasi serta kualitas artistic visual.  

 


