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Panduan Lomba Poster Ilmiah  

PPIPM Fair 2019  
“Inovasi Pemuda dalam Mengoptimalkan Sumber Daya  

Demi Terwujudnya Indonesia Emas 2045” 

Latar Belakang 

Generasi emas atau lebih dikenal dengan Indonesia Emas merupakan sebuah visi yang 

sudah dibicarakan sejak tahun 2012 yang ditandai dengan pidato Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan pada saat itu M.Nuh. Beliau menyatakan bahwa dari tahun 2010 sampai 2045 

Indonesia mendapatkan bonus demografi, yaitu kondisi dimana populasi usia produktif 

terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah pemuda Indonesia berdasarkan 

proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 62,4 juta orang. Hal tersebut berarti 25 persen 

dari jumlah penduduk Indonesia.  

Kiprah pemuda sudah lama menjadi penggerak perubahan bahkan sebelum Indonesia 

ini merdeka. Dilihat pada saat menggagas Sumpah Pemuda I dan II untuk menyatukan visi 

dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kemudian dilanjutkan pada saat 

mempertahankan kemerdekaan dari bayang-bayang penjajah. Lalu tak lupa pula perjuangan 

pemuda dalam meruntuhkan orde baru menjadi reformasi Indonesia. Hal itu dibarengi pula 

dengan terbentuknya organisasi-organisasi kepemudaan yang banyak bermunculan.  

Pada  zaman sekarang ini, peran pemuda sudah beragam sesuai dengan perkembangan 

Indonesia. Kiprah pemuda dalam menciptakan inovasi-inovasi baik dari bidang politik, sosial, 

ekonomi, lingkungan, dan budaya telah memberi kontribusi. Pemuda yang berani berperan dan 

menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka kemajuan bangsa, jangan sampai pada tahun 2045 

pemuda yang saat ini hanya menjadi penonton di negara sendiri. Mengingat pentingnya peran 

pemuda dalam memberikan sumbangsih terhadap Indonesia, seyogyanya pemuda diberikan 

ruang untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.  



  

 

 

Menyadari hal tersebut, Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa turut 

andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta bakat dan minat pemuda. Kegiatan dengan 

nama PPIPM Fair yang pada tahun ini mengusung tema “Inovasi Pemuda dalam 

Mengoptimalkan Sumber Daya demi terwujudnya Indonesia Emas 2045” bertujuan untuk 

membangun sikap kritis dan daya nalar pemuda, mengembangkan nilai sportivitas dan 

kejujuran serta membangun kesadaran untuk hidup bersama. Adanya ruang yang diberikan 

untuk menuangkan ide, kritik serta apresiasi melalui kegiatan-kegiatan dalam PPIPM Fair ini 

diharapkan menjadi wadah pemuda dalam memberikan kontribusi terhadap bangsa menuju 

Indonesia Emas 2045. 

 

1. KETENTUAN UMUM  

I. Tema dan Sub Tema  

                 Tema  :  Inovasi Pemuda dalam Mengoptimalkan Sumber Daya Demi  

                                          Terwujudnya Indonesia Emas 2045 

a. Sub tema : 1. Kesehatan 

                  2. Teknologi 

                  3. Ekososbud 

                  4. Pendidikan 

                  5. Pariwisata 

                  6. Agrokompleks 

                  7. Energi Terbarukan 

 

II. Ketentuan Peserta  

a. Peserta lomba merupakan Mahasiswa aktif D3/S1 seluruh Indonesia 

b. Peserta lomba wajib melampirkan Scan Kartu Tanda Mahasiswa  

c. Peserta lomba dapat berupa tim maupun individu.  

d. Tim dengan ketentuan maksimal anggota 2 orang untuk setiap tim.  

e. Terdapat 1 orang anggota yang menjadi ketua untuk setiap tim.  

f. Setiap tim hanya diperbolehkan mengirim maksimal 1 karya.  



  

 

 

g. Panitia memiliki hak mendiskualifikasi peserta lomba apabila tidak memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan.  

  

2. REGISTRASI PESERTA  

I. Pendaftaran Peserta  

a. Peserta wajib mem-follow akun Instagram PPIPM Fair 2019 : @ppipmfair  

b. Melakukan pendaftaran online melalui bit.ly/DaftarPosterPPIPMFair2019  

c. Melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000,00/tim/poster untuk Gelombang I 

dan Rp 75.000,00/tim/poster untuk Gelombang II ke rekening Panitia Poster 

Ilmiah PPIPM Fair 2019 :  

Bank BRI   

No. Rekening: 0108-01-015317-53-7 

a.n. Yodi Agus Pratama  

d. Setelah melakukan pembayaran segera konfirmasi dengan melampirkan foto 

bukti pembayaran via Whatsapp ke nomor 083167987149 a.n Nisa dengan 

format: Poster Ilmiah_Nama Ketua Tim_Nama Universitas Contoh: Poster 

Ilmiah_Ulya Maharani_Universitas Negeri Yogyakarta. Konfirmasi dilakukan 

paling lambat 24 jam setelah pembayaran.  

e. Setelah melakukan pembayaran, peserta diharapkan segera mengumpulkan 

berkas yang dijelaskan di poin ketentuan khusus.  

  

3. KETENTUAN KHUSUS  

I. Sistem Pembuatan Karya  

a. Poster ilmiah dibuat berdasarkan tema dan sub tema yang telah ditentukan oleh 

panitia.  

 

 



  

 

 

b. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal, dan tidak memakai elemen yang 

melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan tiruan atau 

jiplakan).  

c. Poster menggunakan cetak digital dengan menggunakan aplikasi computer atau 

software (Corel Draw, Photoshop, atau kombinasi aplikasi lain), juga dapat 

menampilkan fotografik.  

d. Warna atau pun elemen-elemen artistik lainnya dibuat bebas sesuai kreativitas, 

tidak ada batasan jumlah warna yang digunakan.  

 

e. Tidak memuat suatu produk dan tidak mengandung SARA.  

 

II. Format Karya  

a. Format karya .jpg/.JPEG  

b. Karya Asli : Ukuran A1 (594 mm x 841 mm) resolusi 300 pixel/inch.  

c. Perkecilan (Thumbnail): ukuran A4 (210 mm x 297 mm), resolusi 72 pixel/inch. 

File poster ilmiah diberi nama: Poster Ilmiah_Nama Ketua_Nama Universitas_ 

Tiga Kata Pertama Judul Poster  

 

III. Mekanisme Pengumpulan Karya  

a. Karya poster ilmiah dikirim via email ke posterppipmfair2019@gmail.com 

dengan subjek :  

Poster Ilmiah_Nama Ketua Tim_Nama Universitas_Tiga kata pertama Judul 

Poster  

b. Berkas yang harus dikirimkan meliputi:  

 Karya poster ilmiah dalam bentuk .jpg/.JPEG.  

 File mentah Poster Ilmiah dari software yang digunakan (cdr/ai/psd/dll) 

 Scan kartu identitas anggota dalam bentuk .pdf  



  

 

 

 1 lembar surat orisinalitas dalam bentuk .pdf  

 Formulir pendaftaran dalam bentuk .pdf  

c. Berkas dikirim dalam bentuk zip/rar (nama file zip: Poster Ilmiah_Nama Ketua 

Tim_Nama Universitas_ Tiga kata pertama Judul Poster) . 

d. Jika sudah mengirimkan berkas, segera lakukan konfirmasi via WA ke nomor 

083167987149 a.n Nisa dengan format: Poster Ilmiah_Nama Ketua 

Tim_Nama Universitas_ Tiga Kata Pertama Judul Poster _ Sudah Kirim.  

Konfirmasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah pengiriman.  

e. Panitia hanya menerima pengiriman berkas 1x, tidak diperkenankan untuk 

melakukan pengiriman berkas ulang dikarenakan adanya revisi karya yang telah 

dikirimkan.  

f. Setelah melakukan pengumpulan karya, peserta wajib melakukan posting foto 

dengan menggunakan twibbon (yang telah disediakan oleh panitia) di Instagram 

masing-masing peserta. Twibbon dan caption dapat di unduh pada file yang sudah 

disediakan saat mendownload panduan.  

g. Karya peserta akan di upload di media sosial Instagram PPIPM Fair 2019 

(@ppipmfair) untuk mendapatkan karya terfavorit berdasarkan like terbanyak.  

  

4. HAK PUBLIKASI  

Hak cipta poster dipegang oleh tim yang membuat karya, sedangkan panitia memiliki hak 

untuk melakukan publikasi poster dengan tetap mencantumkan identitas pencipta poster.  

  

5. PROSES PERLOMBAAN  

a. Seluruh karya yang masuk ke email panitia lomba poster ilmiah PPIPM Fair 2019 akan 

melalui proses penjurian untuk menentukan 10 finalis dan 3 Juara.  

 



  

 

 

b. Karya terbaik akan di tampilkan di pameran pada acara Malam Budaya serta menjadi 

hak milik panitia  

c. Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat.  

 

6. PENILAIAN  

Orisinalitas Karya  10%  

Penilaian Sosial Media  10%  

Ketajaman Analisis dan Konten  40%  

Desain dan Visualisasi  40%  

 

*)Keterangan  

a. Orisinalitas  

 Poster Ilmiah dari peserta merupakan karya asli dan orisinil dari peserta.   

 Karya yang dikirimkan merupakan karya yang belum pernah dipublikasikan dalam 

media apapun serta belum pernah diikutkan perlombaan.   

 Karya juga tidak mengandung elemen yang mengandung pelanggaran hak cipta.  

b. Ketajaman Analisis dan Konten, meliputi:  

 Keserasian tema dengan konten poster  

 Sistematika dan kedalaman analisis permasalahan yang dibuat  

 Solusi atas strategi yang ditawarkan tepat dan aplikatif  

c. Desain Visualisasi, meliputi:  

 Kemudahan konten untuk dibaca  

 Keserasian dan keseimbangan tulisan, gambar, dan ruang  

   Pemilihan warna dan ilustrasi yang menarik  

  

 



  

 

 

7. PENGHARGAAN  

Pemenang Lomba Poster Ilmiah PPIPM Fair 2019 akan memperoleh :  

a. Juara 1 : uang sebesar Rp 1.000.000,00 + e-piagam 

b. Juara 2  : uang sebesar Rp 750.000,00 + e-piagam 

c. Juara 3  : uang sebesar Rp 500.000,00 + e-piagam 

*Seluruh finalis mendapatkan e-piagam   *Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat 

8. TIMELINE LOMBA  

No  Uraian  Waktu  

1  Pendaftaran Gelombang 1 dan Pengumpulan Karya  26 Mei 2019 – 22 Juni 2019  

2  Pendaftaran Gelombang 2 dan Pengumpulan Karya  23 Juni 2019 –  13 Agustus 2019  

3  Penutupan Pendaftaran & Pengumpulan Karya  13 Agustus 2019 

4  Penjurian (Content Selection) 21 Agustus 2019 –  5 Oktober 2019  

5  Pengumuman 10 Finalis  6 Oktober 2019  

6  Pengumpulan Like Instagram  7 Oktober 2019 – 27 Oktober 2019 

7 Penutupan Pengumpulan Like Instagram 27 Oktober 2019 

8 Pengumuman Pemenang 31 Oktober 2019 

 

9. INFO LEBIH LANJUT  

Sekertariat : Sekretariat PPIPM Gedung Student Centre Lantai 2, Universitas Negeri 

Padang (UNP). 

Kode Pos   : 25131 

Instagram  : @ppipmfair  

   Email        : posterppipmfair2019@gmail.com 

 CP             :  083167987149 (Nisa)  

                             082268255470 (Yuvani) 
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