
                                    KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
                                          RISET DAN TEKNOLOGI 

         UNIVERSITAS PAPUA  
Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Provinsi Papua Barat 98314    

Email: wr1@unipa Laman www.unipa.ac.id 
 

Nomor : 1427 /UN42/KR/2022 
Lampiran :  1 Eksemplar 
Perihal  :  Lomba Poster Akademik Tingkat Nasional 
 
Yth  :  

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta  
3. Mahasiswa/I di setiap Perguruan Tinggi Swasta/Negeri 

 
Universitas Papua (UNIPA) merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Tanah 
Papua, di dirikan pada tanggal 3 November 2000 berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia No. 153 tahun 2000. UNIPA merupakan pengembangan dari Fakultas 
Pertanian Universitas Cenderawasih. Hingga tahun 2022 telah berkembang menjadi 12 
Fakultas dan pasca sarjana serta tersebar di 5 Kabupaten yakni Manokwari, 
Manokwari Selatan, Sorong, Raja Ampat dan Tambrauw. UNIPA memiliki Pola 
Ilmiah Pokok yakni pertanian berbasis konservasi sumberdaya alam hayati.   
 
Dalam rangka mendorong  misi UNIPA menuju kampus unggul di Tanah Papua 
maupun tingkat nasional, maka berbagai upaya dilakukan seperti promosi dan 
desiminasi akademik serta menyambut Dies Natalis UNIPA tanggal 3 November 
2022, maka kantor Wakil Rektor Bidang Akademik UNIPA melalui panitia 
menyelenggarakan  ‘’ Lomba Poster  Bernuansa Akademik Tingkat Nasional ‘’  
untuk seluruh mahasiswa/i dari berbagai perguruan tinggi negeri/swasta di 
Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 12 Oktober 2022 s/d 23 Oktober 2022. 
Untuk teknis pelaksanaan lomba di maksud, terlampir flyer dan panduan teknis 
lomba.  
Demikian  penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya  disampaikan terima 
kasih. 
 
                  Manokwari,  10 Oktober  2022 
 
            Wakil Rektor I Bidang Akademik  
 
  
 

 Dr. Sepus M. Fatem, S. Hut., M.Sc 
                                                                              NIP. 1977 0125 200312 1 002 
Tembusan Yth: 
1. Rektor UNIPA 
2. Para Wakil Rektor 
3. Panitia Dies Natalis UNIPA 2022 
4. Arsip 

http://www.unipa.ac.id/
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TOR (Term of Reference) 

LOMBA POSTER MAHASISWA BERNUANSA AKADEMIK TINGKAT 

NASIONAL TAHUN 2022 
 

I.    Latar Belakang 

 

Kreativitas dan karya ilmiah adalah bagian dari kebebasan akademik di 

kampus, sehingga dengan demikan sudah selayaknya untuk terus diasah dengan 

kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Saat ini kreativitas karya ilmiah 

tidak hanya dapat diekspresikan melalui karya tulis saja, akan tetapi terdapat 

beberapa macam kegiatan yang tidak mengharuskan pesertanya untuk hadir dan 

cukup mengikuti melalui media sosial atau media lain secara realtime. Salah 

satunya adalah dengan ekspresif ilmiah melalui publikasi poster akademik. 

Poster, khususnya poster akademik, adalah media publikasi yang terdiri atas 

tulisan, gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan 

informasi kepada khalayak ramai dengan tujuan khusus memberikan informasi 

ilmiah secara tepat dan akurat. Poster akademik adalah karya seni ilmiah yang 

memuat komposisi gambar dan huruf dengan desain grafis visual yang dituangkan 

di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan cara ditempel di dinding 

atau permukaan datar lainnya dan dengan sifat mencari perhatian mata public 

sekuat mungkin. Selain ditampilkan secara fisik, poster juga dapat disajikan 

melalui media online guna menarik perhatian tidak hanya secara lokal, namun juga 

memberikan isu-isu terkini secara visual ilmiah di kancah global.   

Salah satu isu yang menjadi latar belakang Poster Akademik ini adalah isu 

konservasi dan kewirausahaan. Konservasi lingkungan menjadi perhatian yang 

sangat besar secara global maupun lokal. Perubahan iklim mempengaruhi 

keberlangsungan lingkungan terutama dengan kehilangan kekayaan biodiversitas 

dan akses terhadap sumberdaya alam, baik itu hutan maupun laut. Konservasi 

lingkungan sangat diperlukan guna mengendalikan, melindungi serta melestarikan 

sumber daya alami yang dimiliki. Oleh karena itu dibutuhkan semua pemangku 

kepentingan dari masyarakat, pemerintah maupun perguruan tinggi untuk 

http://www.unipa.ac.id/
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bersama-sama berperan aktif dalam konservasi lingkungan dan pengendalian 

perubahan iklim baik dalam hal mitigasi maupun adaptasi.  

Selain konservasi, isu kewirausahaan menjadi salah satu isu terpenting dalam 

perekonomian Indonesia. Dalam bidang ekonomi, peran pemuda saat ini tidak 

hanya sebatas akademik, perkantoran atau industri. Di era digital saat ini pemuda 

diharapkan dapat menjadi sentral dari perekonomian dan menciptakan lapangan 

pekerjaan dengan berwirausaha dan memanfaatkan teknologi informasi serta 

peluang yang ada. Mahasiswa nantinya diharapkan dapat memanfaatkan informasi 

dan peluang yang ada untuk mengembangkan diri serta menumbuhkan minat dan 

semangat berwirausaha. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, Lomba Poster Mahasiswa Bernuansa 

Akademik Tingkat Nasional Tahun 2022 menjadi ajang kompetisi bagi 

mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dalam membuat sebuah karya kreatif 

berbentuk poster ilmiah yang disusun berdasarkan tema dan perkembangan isu 

yang selaras dengan ilmu pengetahuan pada kondisi dan situasi saat ini. 

 

II.    Deskripsi        

Lomba Poster Akademik merupakan salah satu lomba dalam rangkaian acara 

menyambut Dies Natalis ke 22 Universitas Papua pada tanggal 3 November 2022. 

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menggali potensi-potensi dan 

mewadahi kreativitas peserta dalam menyampaikan informasi sesuai opini 

maupun data-data pendukung dalam bentuk visual, serta lebih mengenalkan 

Universitas Papua di tingkat nasional. 

 

III. Ketentuan Peserta Lomba 

a) Kegiatan ini dapat diikuti oleh civitas akademik dari Perguruan Tinggi yang 

ada di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika peserta berupa mahasiswa maka harus aktif terdaftar dalam perguruan 

tinggi dibuktikan dengan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan diupload pada 

website yang ditunjuk. 

http://www.unipa.ac.id/
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2. Jika peserta bukan berupa mahasiswa namun berasal dari Perguruan Tinggi 

maka harus menunjukkan surat tugas dari pimpinan dan diupload pada link 

Googleform pendaftaran lomba.  

b) Kegiatan ini dapat juga diikuti oleh masyarakat bebas dengan menyerahkan scan 

fotokopi KTP melalui link Googleform pendaftaran lomba. 

c) Jumlah peserta dapat berupa team atau individu (perseorangan) dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Untuk peserta team maka maksimal 3 orang sengan rincian 1 ketua dan 2 

lainnya anggota serta harus berasal dari perguruan tinggi yang sama walau 

berbeda fakultas. 

2. Setiap perguruan tinggi maksimal mengirimkan 3 team atau individu  

d) Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta Lomba Poster Mahasiswa Bernuansa 

Akademik Tingkat Nasional Tahun 2022 berarti peserta telah dianggap 

menyetujui semua ketentuan teknis dan persyaratan yang telah ditentukan 

oleh panitia. 

e) Seluruh peserta Lomba Poster Mahasiswa Bernuansa Akademik Tingkat Nasional 

Tahun 2022 wajib mengikuti seluruh aturan lomba poster dan menaati ketentuan 

dan tata tertib  yang telah ditetapkan oleh Panitia.  

f) Pengurangan  penilaian  dan  diskualifikasi  akan  dilakukan  jika  terjadi 

pelanggaran dan kecurangan selama mengikuti lomba. 

g) Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat. 

h) Hal-hal yang belum tercantum pada persyaratan lomba akan diberitahukan 

kemudian hari. 

 

IV. Tema Lomba Poster Akademik  

Adapun Tema Lomba Poster Mahasiswa Bernuansa Akademik Tingkat Nasional 

Tahun 2022  adalah: 

‘Perguruan Tinggi Berjiwa Konservasi dan Berkarakter Kewirausahaan’.  

 

 

http://www.unipa.ac.id/
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V. Ketentuan Poster  

a) Poster merupakan karya asli peserta dan belum pernah dilombakan atau 

dipublikasikan. Peserta wajib menyertakan Surat Pernyataan Keaslian Karya 

bahwa karya yang diserahkan adalah karya asli atau bukan jiplakan dan belum 

pernah dilombakan atau dipublikasikan. Surat pernyataan dapat diminta ke 

panitia dan di unggah bersamaan dengan pengumpulan berkas poster. 

b) Poster dibuat dengan tema di atas menggunakan software grafis/animasi 

komputer atau menggunakan tangan secara manual. Poster yang dibuat secara 

manual harus discan atau difoto sehingga menjadi format digital. 

c) Ukuran poster berbentuk kertas A3 (297x420 mm).  

d) Poster dikumpulkan dalam format JPG/JPEG/PNG berukuran 300dpi. 

e) Peserta harus mencantukan nomor peserta dibagian kanan atas poster yang 

akan diberikan oleh panitia setelah mengisi formular pendaftaran pada link 

Googleform. Format poster tidak mencantumkan identitas peserta lomba 

(nama dan asal institusi/perguruan tinggi) guna menjaga subjektivitas 

penilaian baik dari juri maupun popular voting oleh civitas akademik 

Universitas Papua nantinya. 

f) Peserta harus membuat poster dengan desain berdasarkan kreatifitas peserta 

yang telah dibuat sebelum pelaksanaan. Peserta akan mengirimkan hasil desain 

posternya. 

g) Setiap tim hanya dapat mengirimkan 1 poster. 

h) Hasil karya tidak mengandung unsur SARA, politik, dan ponografi. 

i) Sepuluh (10) poster terbaik dari masing-masing kategori akan dipilih oleh Juri 

dan diangkat ke babak final yang akan dipilih oleh civitas akademik Universitas 

Papua pada acara Dies Natalis Universitas Papua tanggal 3 November 2022. 

 

 

 

 

 

http://www.unipa.ac.id/
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VI. Hadiah Lomba 

Juara Lomba Poster Hadiah 

Juara 1 Rp. 3.000.000,- dan sertifikat 

Juara 2 Rp. 2.000.000,- dan sertifikat 

Juara 3 Rp. 1.000.000,- dan sertifikat 

Juara Harapan 1,2,3 Hadiah hiburan dan sertifikat 

 

VII. Alur Lomba Poster   

a. Peserta Lomba Poster Mahasiswa Bernuansa Akademik Tingkat Nasional 

Tahun 2022 mendaftarkan diri  dengan  cara  mengisi formulir pendaftaran 

pada link Googleform berikut: 

https://bit.ly/RegPosterAkademikUNIPA2022 

b. Peserta akan diberikan nomor peserta oleh panitia yang harus dicantumkan 

pada kanan atas poster tanpa ada indentitas lain. Panitia akan memberikan 

lampiran Surat Penyataan Keaslian Karya pada peserta untuk dicantumkan 

saat pengumpulan berkas poster. 

c. Peserta lomba mengirimkan hasil desain poster dalam format bentuk 

(JPG/JPEG/PNG) pada Googleform yang akan diberikan linknya kemudian 

hari. Serta melampirkan Surat Penyataan Keaslian Karya yang diberikan oleh 

panitia. 

d. Pada babak penyisihan juri, akan dipilih 10 poster terbaik dari masing-

masing kategori untuk kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

e. 10 poster terbaik di masing-masing kategori yang dinyatakan lolos dalam 

babak penyisihan juri akan di umumkan serta di printkan poster untuk di 

pajang saat acara Dies Natalis Universitas Papua pada tanggal 3 November 

2022. 

f. Poster akan dipilih/voting oleh civitas akademik Universitas secara subjektif 

dengan menaruh stiker pada poster yang dipilihnya dan pengumuman 

pemenang akan di umumkan saat akhir acara Dies Natalis. 

http://www.unipa.ac.id/
https://bit.ly/RegPosterAkademikUNIPA2022
mailto:pimfiulm2019@gmail.com
mailto:pimfiulm2019@gmail.com
mailto:pimfiulm2019@gmail.com
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g. Civitas akademik Universitas Papua akan menilai 3  poster terbaik dan 3 

poster favorit sebagai pemenang dalam Lomba Poster Mahasiswa Bernuansa 

Akademik Tingkat Nasional Tahun 2022. 

 

VIII. Timeline Kegiatan  

a) Launching Lomba 

Hari/Tanggal: Rabu, 12 Oktober 2022 pukul 17:00-18:00 di Ruang BPAK 

Universitas Papua. 

b) Pendaftaran 

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober s/d Minggu, 23 Oktober 2022 

c) Pengumpulan berkas poster 

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Oktober s/d Rabu, 26 Oktober 2022 

d) Seleksi Juri 

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober s/d Senin, 31 Oktober 2022 

e) Pengumuman Seleksi Juri 

Hari/Tanggal : 01 /sd 02 November 2022 

f) Seleksi Babak Final oleh Civitas Akademik UNIPA 

Hari/Tanggal : 3 November 2022 

g) Pengumuman Pemenang dan peringkatnya 

Hari/Tanggal : 03 November 2022 

 

IX. Ketentuan Pendaftaran 
 

a. Peserta mengisi formulir pendaftaran lomba yang ada pada link 

Googleform berikut: 

https://bit.ly/RegPosterAkademikUNIPA2022 

b. Peserta wajib mengunggah scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Surat 

Tugas dari Pimpinan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada saat 

pengisian formulir pendaftaran online. 

http://www.unipa.ac.id/
https://bit.ly/RegPosterAkademikUNIPA2022
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c. Peserta melakukan konfirmasi telah mengisi formulir pendaftaran 

dengan format  Kategori Lomba_Asal  Perguruan  Tinggi_Nama  ke  

nomor  WA: 082361067571 (Sri Sebayang). 

d. Panitia akan mengirimkan nomor peserta beserta Surat Pernyataan 

Keaslian Karya melalui e-mail/nomor kontak masing-masing. 

 

X. Kriteria Penilaian Poster 

Berikut adalah kriteria penilaian poster: 

1. Isi / teks (40%) 

• Terstruktur (structured). Karya poster sudah seharusnya memiliki 

komposisi yang menarik. Teks yang disajikan harus terstruktur secara 

Bahasa maupun komposisi paragraf. Isi teks informasi yang dituangkan 

sesuai dengan struktur penyajian kaidah ilmiah. 

• Teliti dan sesuai bidang. Isi teks merupakan informasi ilmiah yang di gali 

dan di olah secara teliti dan akurat serta sudah sesuai dengan bidang yang 

didalami.  

• Berguna dan informatif. Karya poster harus berguna dan informatif 

sehingga membuat orang dapat memahami serta mendapatkan informasi 

yang jelas.   

• Kelengkapan dan kedalaman informasi. Isi poster memiliki kelengkapan 

dan kedalaman informasi untuk pembaca. Selain itu poster harus memiliki 

kelengkapan informasi seperti nama pembuat poster, alamat, dan informasi 

penting lainnya yang memberikan identitas jelas kepada poster tersebut. 

 

2. Desain Poster (25%) 

• Mudah dilihat (visible). Komposisi poster mudah dilihat dan tidak 

mengecoh orang yang melihatnya. Memberikan desain yang menarik 

sehingga orang dapat dengan mudah membaca serta memahami sajian yang 

terdapat dalam poster. 

http://www.unipa.ac.id/
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• Komposisi poster, gambar, dan warna menarik. Poster merupakan 

produk seni yang menggabungkan gambar dan tulisan yang informative. 

Oleh karena itu, sebuah produk poster harus memiliki perpaduan antara 

gambar, warna dan komposisi poster yang memberikan makna kepada orang 

yang melihat. 

• Komposisi tulisan sesuai dengan komposisi gambar dan warna. 

Komposisi tulisan harus memiliki hubungan dengan komposisi gambar dan 

saling mendukung dalam memberikan informasi kepada orang yang 

melihat. Tulisan tidak harus kompleks dan bertele-tele. Sedapat mungkin 

tulisan itu sederhana tetapi informatif dan mendukung gambar yang 

dihasilkan. 

3. Pesan, Kesesuaian dan Orisinalitas (35%) 

• Tujuan pesan sesuai dengan tema poster. Poster yang memiliki tujuan 

yang tepat yang disajikan dalam poster sesuai dengan tema keseluruhan 

poster.  

• Kesesuaian dengan tema Lomba Poster dan persyaratan (legitimate). 

Kriteria ini akan menunjukan apakah para peserta menghasilkan poster 

sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia atau tidak. Tema lomba 

poster menjadi titik sentral untuk menghasilkan ide dan garapan poster maka 

informasi isi dan kejelasan poster harus mengarah kepada tema yang 

ditentukan.  

• Komunikatif, Edukatif dan Provokatif. Karya poster harus komunikatif, 

edukatif, dan provokatif yang membuat orang ingin terus menikmati poster 

tersebut dengan tidak bosan-bosannya dan memberikan dampak afektif yang 

baik kepada orang yang melihat, serta mereka mendapat informasi serta 

teredukasi dari poster tersebut. 

 

XI.    Info Lebih Lanjut 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia (Sri Sebayang) melalui 

nomor: 082361067571. 

http://www.unipa.ac.id/
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Demikian TOR Kegiatan Lomba Poster Mahasiswa Bernuansa Akademik 

Tingkat Nasional Tahun 2022. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut 

diharapkan dapat menghasilkan karya poster ilmiah dengan mengangkat isu 

konservasi dan kewirausaahan yang dapat memberikan manfaat secara 

akademik maupun secara luas untuk mendukung keberhasilan pembangunan di 

Indonesia. 

 

Manokwari, 12 Oktober 2022 

Ketua Panitia Lomba Poster Mahasiswa 

Tahun 2022 

 

 

 

 

Dr. Ir. Muhamad Jen Wajo, M.P. 

NIP 196706111994031001 

 

 

 

 

http://www.unipa.ac.id/


https://bit.ly/RegPosterAkademikUNIPA2022 


