I.

TOR (Term Of Reference)
LOMBA DESAIN POSTER
PEKAN ILMIAH FARMASI INDONESIA (PIMFI) 2017
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
Lomba Desain Poster
Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman saat ini seakan
menuntut semua orang dari berbagai kalangan untuk selalu mengikuti
perkembangan dan kemajuan tersebut agar tidak tertinggal dengan negara
lain. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan untuk para pemuda khusunya
mahasiswa untuk paham akan perkemangan zaman, tak terkecuali untuk
mahasiswa farmasi. Dengan kemampuan dan kreatifitas mahasiswa
farmasi dalam mendesain poster maka diharapkan dapat membuat
masyarakat lebih muda menggunakan obat-obatan dan dengan poster
yang menarik dan tentunya dapat menambah wawasan masyarakat.
Oleh karena itu, pada PIMFI 2017 ini dilakasanakan lomba desain
Poster (LDP) untuk mengasah kreatifitas mahasiswa farmasi dibidang
desain poster dan diharapkan mampu

meningkatkan pengetahuan

masyarakat dalam penggunaan obat yang baik. Lomba desain poster
adalah salah satu lomba dalam rangkaian ac.ara Pekan Ilmiah Farmasi
Indonesia (PIMFI) 2017 yang diikuti oleh Mahasiswa program studi S1
Farmasi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.
Peserta harus membuat poster dengan desain berdasarkan kreatifitas
peserta yang telah di buat sebelum pelaksanaan. Peserta akan
mengirimkan hasil desain posternya dan akan dipilh poster terbaik.
Finalis yang terpilih akan mempresentasekan poster yang telah dibuat di
depan para Juri pada acara puncak PIMFI 2017.
II. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan lomba desain poster adalah meningkatkan
kemampuan dan kreatifitas mahasiswa farmasi dalam mendesain poster
yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam

penggunaan obat yang baik dengan menggunakan publikasi dengan
poster.
III. Tema
Tema lomba poster PIMFI 2017 adalah “Masyarakat Sehat

Dengan

Cerdas Menggunakan obat “
IV. Waktu dan Tempat
Pendaftaran

: 01 Mei 2017 – 17 Juni 2017

Pengumpulan

: 18 Juni - 29 Juli 2017

Pengumuman Seleksi

: 25 Agustus 2017

Babak Final



Hari/Tanggal
Tempat

: 7 September 201 7
: Kampus II Universitas Muslim Indonesia
Makassar

V. Ketentuan Poster :
1.

Poster diberikan judul sesuai tema

2.

Karya dapat berupa digital dengan format PDF/JPG berukuran
29,7cm x 42cm (A3)

3.

Setiap tim hanya dapat mengirimkan 1 poster

4.

Hasil karya tidak mengandung unsur SARA dan ponografi.

5.

Poster yang dikumpulkan harus dilampiri keterangan berupa:
nama, asal universitas, judul poster.

6.

Isi Poster bebas dikreasikan

7.

Poster disarankan dibuat dengan perangkat lunak aplikasi
menggunakan komputer misalnya CorelDraw, Photoshop dan
sejenisnya (dikumpulkan dalam bentuk softcopy).

8.

Peserta yang dinyatakan lulus oleh juri wajib membawa posternya
dan kemudian mempresentasekan di depan juri pada acara puncak
PIMFI 2017.

VI.

Teknis Lomba
1. Lomba desain Poster
a. Hasil karya poster dikirimkan kepada panitia dan akan diseleksi.
Peserta mengirimkan berkas dalam bentuk softcopy berupa :
1) Poster dalam bentuk PDF/JPG dengan format nama file :
POSTER_Universitas_Nama_JudulPOSTER
2) Scan Kartu Tanda Mahasiswa dalam bentuk .JPG/JPEG
3) Scan Bukti Pembayaran dalam bentuk .JPG/JPEG
4) Subject di e-mail : Poster_perguruan tinggi_judul poster ke
alamat email Panitia PIMFI 2017: pimfi.umi2017@gmail.com
b. Finalis lomba desain POSTER yang lolos tahap seleksi sebanyak
10 tim akan mempresentasekan hasil karyanya didepan juri dan
masing-masing tim diberikan waktu 25 menit (termasuk presentasi
dan tanya jawab)
c. Pemenang lomba desain POSTER akan diumumkan pada saat Gala
Night Dinner.
2. Lomba Poster terfavorit
a. Poster terfavorit adalah poster yang menggunakan sistem like dalam
akun publikasi PIMFI 2017 dimana hanya 10 tim yang lolos seleksi.
b. Waktu publikasi dari poster terfavorit akan ditentukan oleh panitia.
c. Pemenang poster terfavorit sesuai dengan jumlah like terbanyak.

VII. Penilaian
Kriteria Penilaian Lomba desain Poster sebagai berikut :
1. Penilaian ini dilaksanakan oleh juri lomba desain Poster yang telah
ditentukan.
2. Seleksi babak final dilakukan oleh dewan juri.
3. Tim juri akan menetapkan juara I, II dan III berdasarkan hasil
penilaian presentasi poster yang telah dibuat pada babak final.

Kriteria Penilaian
1. Orisinalitas
2. Isi
3. Kualitas Poster
4. Kreativitas, inovatif, dan solutif

VIII. Hadiah
Juara

Hadiah

I, II, dan III

Uang tunai + Piala + Sertifikat

Poster terfavorit

Uang tunai + sertifikat

MEKANISME LOMBA POSTER
Pendaftara Peserta

BABAK FINAL
(05 September 2017)

Finalis lomba POSTER yang lolos
tahap seleksi sebanyak 10 tim akan
mempresentasekan hasil karyanya
didepan juri dan masing-masing tim
diberikan waktu 25 menit (termasuk
presentasi dan tanya jawab)

Pengumuman
Juara

