
GUIDLINE LOMBA KTI & POSTER : 

 

TEMAN LOMBA  

“ Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Lokal Asli Daerah sebagai pengobatan tradisional“ 

 

KETENTUAN LOMBA 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif pada jenjang D3 atau S1, dibuktikan dengan 

kartu mahasiswa yang masih berlaku 

2. Peserta lomba adalah tim yang terdiri dari 1-3 orang dalam 1 tim, baik seangkatan 

atau berbeda angkatan 

3. Setiap universitas/institusi hanya diperbolehkan mengirimkan 2 tim untuk mengikuti 

lomba 

4. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran sesuai yang ditetapkan 

5. Peserta diharapkan menjadi followers ig dies natalis snkpa 

6. Peserta wajib mengikuti persyaratan yang berlaku yang telah ditetapkan 

7. Tulisan yang dibuat merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya 

orang lain dan belum pernah dipublikasi atau diterbitkan dalam media manapun, 

yang dibuktikan dengan lembar orisinalitas 

8. Isi tulisan harus sesuai dengan TEMA yang ditentukan panitia lomba 

9. Peserta lomba KTI akan diseleksi untuk mengikuti tahap selanjutnya yakni mengikuti 

lomba Poster 

10. Peserta lomba Poster mengirimkan karyanya/Poster berdasarkan KTI yang dibuat 

yang dinyatakan lolos seleksi  

11. Juara 1, 2 dan 3 ditentukan berdasarkan peserta yang lolos mengikuti lomba poster 

 

PENDAFTARAN : 

1. Pendaftaran dilakukan pada tanggal : 22 Juli – 20 Agustus 

2. Peserta mengisi formulir yang dapat diunduh pada web farmasi.fmipa.untad.ac.id 

3. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 200.000 melalui rek. BNI 

(0233660053) atas nama Steffi Liem 

4. Peserta lomba wajib mengirimkan karyanya/KTI Berkas dikirim dalam bentuk .rar 

melalui email semnasfarmasiuntad@gmail.com terdiri atas : 

a. KTI karya peserta dengan format yang ditentukan diatas 

b. Kartu mahasiswa yang masih berlaku dalam format pdf 

c. Formulir pendaftaran dalam format pdf 

d. Lembar orisinalitas dan hak publikasi dalam format pdf 

e. Bukti pembayaran dalam format pdf 



5. Peserta wajib melakukan konfrimasi via wa maksimal 24 jam  setelah pengumpulan 

berkas ke Cp. Steffi Liem (Via WA : 085241432224) 

6. Diluar batas tanggal yang telah ditentukan, panitia tidak menerima lagi 

7. Pemgumuman KTI : tgl 27 Agustus 

8. Batas Pengumpulan Poster 28 Agustus -7 September 2019 

9. Pengumuman Pemenang : 15 September 2019 

 

HADIAH 

Setiap peserta yang mengikuti lomba akan mendapatkan sertifikat yang dikirim melalui 

email. Bagi pemenang akan mendapatkan : 

Juara 1 : Rp. 2.500.000 + sertifikat yang dikirim ke alamat 

Juara 2 : Rp. 1.500.000 + sertifikat yang dikirim ke alamat 

Juara 3 : Rp. 1.000.000 + sertifikat yang dikirim ke alamat 

 

INFORMASI UMUM 

Jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tadulako 

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Km. 9, Tondo Kota Palu 

Website  : farmasi.fmipa.untad.ac.id 

Instagram : snkpa 

Email  : semnasfarmasiuntad@gmail.com 

 

Contact Person : 

Ibu Steffi Liem  : 085241432224 

Ibu Arsa  : 081215995768 

Bpk. Fakhrul  : 085241345323 
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