national forum on nanotechnology 2015

“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

the

Guidebook
LOMBA POSTER ILMIAH
LOMBA ESSAI ILMIAH

supported by

Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba poster ilmiah
- PESERTA -

1
2
3
4

Peserta lomba poster adalah mahasiswa/i S1 dan D3 dari PTN/S se-Indonesia
(dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa) yang telah terdaftar sebagai peserta
FORNANO 2015
Peserta berupa perorangan (per individu)
Peserta diperkenankan mengikuti semua cabang lomba dan mengirimkan lebih dari
satu karya untuk masing-masing cabang lomba
Peserta bersedia menaati peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti
FORNANO 2015

- Ketentuan poster -

1
2
3
4

Poster merupakan karya orisinil yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya
di media manapun dan belum pernah diikutsertakan perlombaan sejenis
Poster dibuat sesuai tema yang telah disediakan oleh panitia, yaitu “the beauty
behind nanotechnology”
Panitia berhak mempublikasikan karya dengan tetap mencantumkan identitas
peserta
Poster dibuat dan dicetak dengan kertas foto ukuran A4 sebanyak 3 lembar dan
ukuran A2 sebanyak 1 lembar (dibawa oleh finalis pada saat rangkaian acara
FORNANO 2015)

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba poster ilmiah

5
6
7
8
9

Desain poster dibuat dalam bentuk digital dengan format JPG/JPEG/BMP/TIFF
minimal 300dpi, menggunakan aplikasi umum (Adobe Photoshop, Corel Draw, dan
lain-lainnya)
Poster dibuat dengan jumlah warna bebas
Poster ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD
Tidak diperkenankan terdapat coretan atau tempelan kertas dan sejenisnya pada
poster
Perlombaan bersifat blind review, sehingga pada poster hanya mencantumkan
nomor registrasi peserta yang diletakkan di pojok kiri atas bagian depan poster
(nomor registrasi didapat setelah peserta mengirimkan sms konfirmasi
pembayaran). Contoh :
No. Reg : 130320152004

(POSTER)

10
11

Isi poster memuat alur pikir yang jelas yaitu latar belakang, permasalahan,
tujuan, metode, hasil/temuan, dan kesimpulan/saran

Tonjolkan bagian-bagian yang dianggap paling penting untuk diinformasikan
(seperti hasil, temuan, dan saran)

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)

02 // guide book forum nasional nanoteknologi 2015

fornano imatek unsri

fornano_cheese

fornano-imatek.wix.com/fornano-2015

Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba poster ilmiah
- Pendaftaran-

1
2

Mengisi formulir pendaftaran (terlampir)
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp35.000,- transfer melalui rekening :
Bank BNI
No. Rekening 0275406268
a.n. Sucia Aprisah

3
4
5

Satu bukti transfer hanya berlaku untuk satu orang yang mendaftarkan satu
karyanya (Rp35.000,-/poster)
Mengirimkan formulir pendaftaran beserta scan bukti pembayaran ( cantumkan
subjek di email : “Pembayaran Lomba Poster FORNANO 2015” ) via email ke
FORNANo.imatek@gmail.com
Jika sudah mengirimkan formulir beserta bukti pembayaran, segera konfirmasi via
SMS ke nomor 085366336674 (ARIFTA SURYANUGRAHA) dengan format :
JENIS LOMBA_NAMA_ASAL UNIVERSITAS_TRANSFER LOMBA FORNANO 2015
Contoh : POSTER_ARIFTA SURYANUGRAHA_UNSRI_TRANSFER LOMBA FORNANO 2015
(Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah melakukan transfer)

- Pengiriman karya -

1

Berkas yang harus dikirimkan :
Softcopy file desain poster dengan format JPG, BMP, GIF, atau TIFF
Scan Kartu Pengenal Mahasiswa
Scan lembar pernyataan orisinalitas (format terdapat pada lampiran)
Formulir pendaftaran
Scan bukti pembayaran

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba poster ilmiah

2

Berkas dikumpulkan dalam 1 file bertipe ~.rar, ~.zip atau ~.7z, dan dikirimkan via
email ke fornano.imatek@gmail.com Dengan subjek email : “pengiriman karya
lomba poster fornano 2015"

3

Jika sudah mengirimkan karya, segera konfirmasi via SMS ke nomor 085366336674
(ARIFTA SURYANUGRAHA) dengan format :
JENIS LOMBA_NAMA_ASAL UNIVERSITAS_PENGIRIMAN KARYA LOMBA FORNANO 2015
Contoh : POSTER_ARIFTA SURYANUGRAHA_UNSRI_PENGIRIMAN KARYA LOMBA FORNANO
2015
(Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah melakukan transfer)

- proses perlombaan -

1

Seluruh hasil karya poster yang sesuai ketentuan akan ditampilkan secara
bersamaan di website FORNANO 2015 fornano-imatek.wix.com/fornano-2015
selambat-lambatnya tanggal 2 agustus 2015

2

Seluruh hasil karya poster akan melalui proses penilaian tahap awal untuk
menentukan 3 karya terbaik. Proses penilaian didasarkan pada jumlah liker (suka)
terbanyak

3

3 karya terbaik yang terpilih akan dipamerkan dan di presentasi oleh finalis pada
rangkaian kegiatan FORNANO di Palembang untuk selanjutnya dipilih Pemenang I, II
dan III, yang akan memperoleh penghargaan sebagai berikut :
Juara I : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp1.000.000,Juara II : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp 750.000,Juara III : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp500.000,-

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba poster ilmiah

4
5
6
7

Finalis 3 besar lomba poster ilmiah diwajibkan untuk mempresentasikan karya
pada rangkaian kegiatan FORNANO 2015
Finalis 3 besar menyiapkan 3 buah hard file poster yang dicetak ukuran A4 (kertas
foto) dan 1 buah hard file poster yang dicetak berukuran A2 (jenis kertas bebas)
dan dibawa saat presentasi
Hal yang dijadikan dasar penilaian juri adalah visible (mudah dilihat), interesting
(menarik), structured (terstruktur), useful (berguna, informatif), accurate
(teliti), legitimate (mengikuti persyaratan), simple (sederhana)
Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat

- Timeline kegiatanPendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran
18 mei 2015 - 26 Juli 2015
Batas akhir penerimaan karya oleh panitia
26 Juli 2015
Pengumuman 3 besar finalis
26 September 2015
Presentasi 3 besar finalis dan pengumuman pemenang
(closing ceremony)
10 Oktober 2015
Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba poster ilmiah
- Formulir penilaian poster ilmiah NO.

Kriteria
Penilaian

Bobot

1

Kreatifitas
- gagasan bermanfaat
-orisinalitas ide

2
(1)
(1)

2

format poster
- kesesuaian judul dan isi dengan tema dan
subtema
- kemampuan menempatkan bagian-bagian yang
penting dengan sistematis, baik, dan menarik

2
(1)

3

DesaIn
- perpaduan warna
- penggunaan bentuk, gambar, tabel dan
berbagai tampilan pendukung lainnya

2
(1)
(1)

4

presentasi
- kemampuan menggambarkan dengan jelas
materi poster
- pengunaan bahasa indonesia yang baik dan
benar
- ketepatan menjawab

4
(2)

Skor bobot
(1 - 10) x skor

(1)

(1)
(1)

total skor

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba essai ilmiah
- PESERTA -

1
2
3
4

Peserta lomba essai adalah mahasiswa/i S1 dan D3 dari PTN/S se-Indonesia
(dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa) yang telah terdaftar sebagai peserta
FORNANO 2015
Peserta berupa perorangan (per individu)
Peserta diperkenankan mengikuti semua cabang lomba dan mengirimkan lebih dari
satu karya untuk masing-masing cabang lomba
Peserta bersedia menaati peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti
FORNANO 2015

- Ketentuan poster -

1
2
3

4

Naskah harus asli, bukan terjemahan
Naskah belum pernah diterbitkan di media manapun, dan belum pernah
diikutsertakan dalam perlombaan sejenis
naskah dibuat sesuai tema yang telah disediakan oleh panitia, yaitu
“Nanotechnology as a future of technology”, dengan subtema:
Penerapan teknologi nano dalam industri di bidang :
Elektronika
Energi
Pertanian
Farmasi
Kesehatan
Material
Peran Pemerintah terhadap perkembangan teknologi nano pada industri di
Indonesia
Panitia berhak mempublikasikan karya dengan tetap mencantumkan identitas
peserta

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba essai ilmiah

5
6
7

Perlombaan bersifat blind review. Sehingga pada essai hanya dicantumkan nomor
registrasi peserta (nomor registrasi didapat setelah peserta mengirimkan sms
konfirmasi pembayaran)
Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik yang benar sesuai EyD
Lomba Esai Ilmiah ini menekankan aspek orisinalitas pemikiran, argumentasi,
ketajaman analisa, kemungkinan solusi yang ditawarkan, dan gaya penulisan

- Pendaftaran-

1
2

Mengisi formulir pendaftaran (terlampir)

3
4

Satu bukti transfer hanya berlaku untuk satu orang yang mendaftarkan satu
karyanya

5

Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp50.000,- transfer melalui rekening :
Bank BNI
No. Rekening 0275406268
a.n. Sucia Aprisah

Mengirimkan formulir pendaftaran beserta scan bukti pembayaran ( cantumkan
subjek di email : “Pembayaran Lomba essai FORNANO 2015” ) via email ke
FORNANo.imatek@gmail.com
Jika sudah mengirimkan formulir beserta bukti pembayaran, segera konfirmasi via
SMS ke nomor 085366336674 (ARIFTA SURYANUGRAHA) dengan format :
JENIS LOMBA_NAMA_ASAL UNIVERSITAS_TRANSFER LOMBA FORNANO 2015
Contoh :essai_ARIFTA SURYANUGRAHA_UNSRI_TRANSFER LOMBA FORNANO 2015
(Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah melakukan transfer)

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba essai ilmiah
- sistematika dan format penulisan-

1
2
3

4
5
6
7

Judul Essai bebas sesuai dengan topik yang dipilih, ekspresif dan menggambarkan
isi dari essai tersebut dengan tetap menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
Judul diketik dengan huruf kapital
Dibawah judul disertakan nomor registrasi peserta. Contoh :
“JUDUL”
No. Reg : 130320152004

Naskah essai minimal 3-10 halaman atau diketik sebanyak 1000 – 5000 kata
Naskah essai diketik 1,5 spasi pada kertas HVS berukuran A4 jenis huruf Times New
Roman 12pt
Batas pengetikan (margin): kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm dan bawah 3 cm
Jika terdapat gambar atau tabel, dilampirkan pada halaman paling belakang

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba essai ilmiah
- pengiriman essai -

1

Berkas yang harus dikirimkan :
Softcopy file essai dengan format ~.pdf
Scan Kartu Pengenal Mahasiswa
Scan lembar pernyataan orisinalitas yang telah diberi materai dan
ditandatangani (format terdapat pada lampiran)
Formulir pendaftaran
Scan bukti pembayaran

2

Berkas dikumpulkan dalam 1 file bertipe ~.rar, ~.zip atau ~.7z, dan dikirimkan via
email ke fornano.imatek@gmail.com (dengan subjek email: “Pengiriman karya
lomba essai fornano 2015")

3

Jika sudah mengirimkan karya, segera konfirmasi via SMS ke nomor 085366336674
(ARIFTA SURYANUGRAHA) dengan format :
JENIS LOMBA_NAMA_ASAL UNIVERSITAS_PENGIRIMAN KARYA LOMBA FORNANO 2015
Contoh : essai_ARIFTA SURYANUGRAHA_UNSRI_PENGIRIMAN KARYA LOMBA FORNANO
2015
(Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah melakukan transfer)

4

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

Petunjuk umum lomba essai ilmiah
- proses perlombaan -

1

Seluruh hasil karya Esai ilmiah akan melalui proses penjurian tahap awal untuk
menentukan 5 karya terbaik ( finalis ) yang akan diumumkan pada website fornanoimatek.wix.com/fornano-2015

2

Karya yang terpilih akan dipamerkan dan dipresentasikan oleh finalis pada
rangkaian kegiatan FORNANO di Palembang untuk selanjutnya dipilih pemenang.
Juara I, II, III, Harapan I dan II, akan memperoleh penghargaan sebagai berikut :
Juara I : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp2.000.000,Juara II : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp1.500.000,Juara III : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp1.000.000,Harapan I : Piala + piagam penghargaan
Harapan II : Piala + piagam penghargaan

- Timeline kegiatanPendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran
18 mei 2015 - 26 Juli 2015
Batas akhir penerimaan karya oleh panitia
26 Juli 2015
Pengumuman 5 besar finalis
26 September 2015
Presentasi 5 besar finalis dan pengumuman pemenang
(closing ceremony)
10 Oktober 2015
Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

formulir pendaftaran peserta
Jenis Lomba*
Judul Karya**

: Poster Ilmiah/Essai Ilmiah
:

Nama
Asal Universitas
Alamat Universitas

:
:
:

Telepon Universitas
Alamat Rumah

:
:

No Telp/Hp
Email
Vegetarian *

:
:
: Ya/Tidak

NB: formulir dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
*)coret yang tidak perlu
**)dapat dikumpulkan kemudian

Arifta S (085366336674) rima Putri (082178916658)
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Forum nasional nanoteknologi 2015
“nANOTECHNOLOGY AS A POWER OF INDONESIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT”

Ikatan mahasiswa teknik kimia
keluarga mahasiswa fakultas teknik
universitas sriwijaya
Jalan raya palembang-prabumulih Km 32 ogan ilir, sumatera selatan

lembar pernyataan orisinalitas karya
Jenis Lomba*
Judul Karya

: Poster Ilmiah/Esai Ilmiah
:

Nama Penulis

:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa memang benar
karya dengan judul tersebut diatas merupakan karya orisinal dan belum pernah
dipublikasikan dan/atau dilombakan di luar kegiatan “FORNANO 2015”. Demikian
pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat
pelanggaran di dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini
sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

.……............……..........…………..2015

.....................................................**
NB:
*)coret yang tidak perlu
**)nama terang dan tanda tangan
Mohon lembar ini dilengkapi dan dilampirkan pada saat pengiriman
Sertakan materai.
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