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TEMA
Tema dari lomba poster ini adalah “Peran Pemuda
Indonesia untuk Lingkungan Berkelanjutan” dengan
subtema:
1) Kehidupan masyarakat di sekitar Daerah Aliran
Sungai
2) Keanekaragaman hayati di sekitar Daerah
Aliran Sungai

KETENTUAN PESERTA
1. Peserta merupakan mahasiswa aktif jenjang S1
atau Diploma Perguruan tinggi negeri /swasta
dari seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Peserta wajib menggunakan nama asli
sesuai dengan identitas resmi (KTP/KTM/
SIM/Paspor).
3. Peserta dapat berupa perseorangan atau tim
yang terdiri dari maksimal 2 orang anggota tim.

.KETENTUAN PENDAFTARAN
1.

2.
3.

4.

Peserta melakukan pengisian formulir pendaftaran
o n l i n e
d i
http://bit.ly/NationalYouthEnvironmentalCompetiti
on atau dapat diakses di http://tgc.lk.ipb.ac.id dan
twitter@tgcinaction2016.
Masa pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Juli 2016 s.d
17 September 2016 pukul 23.59 WIB.
Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar
Rp 50.000 untuk setiap karya. Biaya pendaftaran
ditransfer ke rekening BNI 0427130446 atas nama
Noviana Ferandita.
Peserta yang telah melakukan pembayaran registrasi
wajib melakukan konﬁrmasi pembayaran via Short
Message Service (SMS) ke nomor 085780500039
dengan format Jenis Lomba_Asal Perguruan
Tinggi_Nama Ketua (Contoh: Poster_Institut
Pertanian Bogor_Rina Agustin Murdianti)

KETENTUAN PENGUMPULAN POSTER
1. Poster dikirim dalam bentuk hardcopy (via jasa
pengiriman) dan softcopy (via email) dengan format
.jpg dan nama ﬁle Jenis Lomba_Asal Perguruan
Tinggi_Nama Peserta/KetuaTim_Judul Poster
2. Pengiriman karya disertai dengan dokumen berikut :
a. Fotocopy slip pembayaran pendaftaran
b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
peserta
c. Foto formal berwarna terbaru berukuran 3 x 4
sebanyak 2 lembar
d. Lembar pernyataan orisinalitas bermaterai
(format terlampir)
e. Penjelasan poster (diketik pada kertas A4
dengan format Times New Roman, font size
12, dan spasi 1,5)
3. Hardcopy poster sebanyak 1 lembar dan seluruh
dokumen dimasukkan dalam satu map cokelat disertai
dengan tulisan “LOMBA POSTER TIA 2016” serta
menyertakan nomor handphone dan alamat email
yang dapat dihubungi pada sudut kanan atas map.
4. Hardcopy dan seluruh dokumen dikirimkan kepada
panitia paling lambat tanggal 17 September 2016 (cap
pos) ke alamat: Sekretariat Tree Grower Community, Jl.
Lingkar Kampus Gedung Auditorium Fakultas
Kehutanan, Kampus IPB Dramaga.
5. Softcopy poster dengan format JPG beserta seluruh
dokumen di compress ke dalam satu ﬁle .rar atau .zip
dengan format: Jenis Lomba_Asal Perguruan
Tinggi_Nama Ketua Tim_Judul Poster dikirimkan
kepada panitia ke alamat email
tgcinaction2016@gmail.com. Pada subjek email
dituliskan Jenis Lomba_Asal Perguruan Tinggi_Nama
Ketua Tim_Judul Poster
6. Masa pengiriman karya dimulai dari tanggal 1 Juli
2016- 17 September 2016. Paling lambat diterima
panitia tanggal 3 September 2016 pukul 23.59 WIB.

KETENTUAN UMUM
1. Peserta diperkenankan mengirim lebih dari satu
karya terbaiknya.
2. Karya yang dilombakan harus sesuai dengan
tema lomba dan memenuhi kriteria perlombaan.
3. Karya adalah karya orisinil peserta dan belum
pernah dipublikasikan. Setiap pelanggaran atas
hak kekayaan intelektual orang lain akan
diproses secara hukum. Karya peserta harus
dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
4. Panitia tidak bertanggung jawab apabila ada
klaim dari pihak lain atas ketidakorisinilan karya
peserta (plagiat).
5. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia,
baik sebelum, selama, ataupun setelah kompetisi
berlangsung, maka peserta yang bersangkutan
dinyatakan gugur.
6. Keikutsertaan peserta dalam lomba, peserta
dianggap telah menerima dan menyetujui
seluruh persyaratan lomba.
7. Peserta setuju untuk memberikan hak kepada
pelaksana kegiatan untuk memproduksi dan
menggunakan karya tersebut pada media
publikasi kegiatan tanpa mengurangi hak cipta
penulis.
8. Biaya akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh
peserta.
9. Informasi tambahan mengenai kegiatan The 9th
TGC in Action 2016 akan diinformasikan melalui
th
websitedan media sosial resmi The 9 TGC in
Action 2016.
10. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat.

KETENTUAN KHUSUS
1. Desain poster adalah hasil karya orisinil peserta
yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya
di media manapun, belum pernah diikutsertakan
dalam perlombaan sejenis, dan atau tidak pernah
digunakan untuk media komunikasi apapun.
2. Desain poster harus sesuai tema yang tersedia.
3. Sifat dan isi poster:
- Kalimattidak mengandung SARA
- Poster berupa 2D
- Poster dibuat pada kertas A3
- Bentuk dan bahan poster bebas
- Desain poster menarik dan berwarna, jumlah
warna bebas
- Desain poster menggunakan cetak digital
dengan menggunakan aplikasi komputer
atau software yang sudah umum
MORE INFORMATION :
@gjc5549d

@tgcinaction2016

@tgcinaction2016

tgc.lk.ipb.ac.id

4. Seluruh karya yang diterima panitia akan dipilih tiga
karya terbaik oleh tim penilai berdasarkan
kelengkapan administrasi dan kesesuaian karya
dengan ketentuan poster.
5. Seluruh karya akan diunggah panitia di akun
instagram @tgcinaction2016. Satu karya dengan like
terbanyak akan terpilih sebagai poster terfavorit.
6. Tiga karya terbaik dan satu karya terfavorit akan
diumumkan pada tanggal 8 Oktober 2016 di website,
th
email, dan media sosial resmi The 9 TGC in Action
2016.

KRITERIA PENILAIAN
1. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan
oleh panitia The 9thTGC in Action 2016.
2. Poster yang diterima sesuai batas waktu yang telah
ditentukan akan diseleksi berdasarkan :
- Kesesuaian dengan tema
- Komposisi gambar (warna, tata letak objek dari
gambar)
- Komunikatifdan edukatif
- Ide yang disalurkan (kreativitas)
- Orisinalitas
3. Panitia tidak menerima segala bentuk kecurangan
yang berakibat pada pengurangan nilai, diskualiﬁkasi
maupun pembatalan juara lomba setelah ditetapkan.
4. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
serta bersifat mutlak dan mengikat.

HADIAH
-

Juara 1 : Sertiﬁkat + Uang Tunai Rp 1.250.000,00
Juara 2 :Sertiﬁkat + Uang Tunai Rp 750.000,00
Juara 3 : Sertiﬁkat + Uang Tunai Rp 500.000,00
Juara Favorite : Sertiﬁkat + Uang Tunai Rp.
150.000,00

CONTACT PERSON :
Rina Agustin Murdianti (089699766589)

Format Lembar Surat Pernyataan Orisinalitas
SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Lomba Poster
Nama Lengkap
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pekerjaan
Alamat
No.Telp / HP
Email

:
:
:
:
:
:
:

Saya dengan identitas yang tertera diatas menyatakan bahwa karya saya yang berjudul …….... dan
diikutsertakan dalam lomba National Youth Environmental Competition The 9th TGC in Action
adalah karya asli, tidak menjiplak/mencontek karya orang lain dan karyatersebut tidak sedang
diikutsertakan dalam perlombaan sejenis.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya
terbukti telah melanggar ketentuan tersebut, maka saya bersedia didiskualifikasi, baik sebagai
peserta maupun pemenang.

Bogor, ……................. 2016
Tanda tangan dan materai Rp 6000
(Nama lengkap)

