
PETUNJUK TEKNIS LOMBA POSTER BAPOMI JAWA TIMUR 2020 

 
TEMA: “PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA DI INDONESIA” 

 

1. KETENTUAN UMUM 

a. Peserta adalah mahasiswa aktif program Sarjana atau Diploma yang berasal dari 

perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 

b. Peserta adalah individu atau kelompok maksimal 3 anggota dari perguruan tinggi yang 

sama. 

 

 
2. KETENTUAN KHUSUS 

a. Peserta membuat desain poster dengan tema sesuai dengan ketentuan panitia yaitu 

“Pembinaan Prestasi Olahraga di Indonesia”. 

b. Poster merupakan karya orisinil peserta. 

c. Karya poster tidak mengandung unsur SARA dan tidak bertentangan dengan norma yang 

berlaku; 

d. Poster belum pernah diikutsertakan dalam lomba dan belum pernah dipublikasikan. 

e. Poster berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran tinggi x lebar adalah 42 cm x 29,7 cm 

(ukuran A3) secara vertical atau portrait 

f. Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan pemahaman. 

g. Resolusi minimal 150 dpi, format jpg/ jpeg dengan ukuran file maks 15 Mb. 

h. Poster wajib menyertakan logo BAPOMI 

i. Poster harus memuat nama peserta beserta institusi pendidikannya yang terletak di pojok 

kanan bawah. 

j. Melampirkan deskripsi singkat mengenai isi poster dalam file word. 

k. Poster dikirim ke email: bapomijatim2018@um.ac.id dengan subyek: Nama Peserta_Judul 

Poster_asal Universitas_No.HP 

l. Melakukan konfirmasi pendaftaran dengan mengirim WA dengan format NAMA 

LENGKAP_ASAL UNIVERSITAS_JUDUL POSTER ke CP, Poster yang terdaftarkan 

akan di post di IG @bapomijatim. 

m. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

n. Finalis 10 besar akan mempresentasikan karya secara virtual melalui aplikasi 

zoom/google meet untuk penetapan juara 

mailto:bapomijatim2018@um.ac.id


 
3. TIMELINE LOMBA 

Kegiatan Tanggal 

Pendaftaran dan pengumpulan karya 14 September – 14 Oktober 2020 

Penilaian 15 – 18 Oktober 2020 

Pengumuman finalis 19 Oktober 2020 

Presentasi karya 21 Oktober 2020 

Pengumuman Pemenang 23 Oktober 2020 

 

4. INFORMASI 

Kesekretariatan 

Kampus 1 Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia 

 
Contact Person 

Riska Yuniar Hapsari (085815222800) 

Ayu Dwi Lestari (081326921417) 

 
Official Account 

Website  : http://bapomijatim.um.ac.id 

Email  : bapomijatim2018@um.ac.id 

Instragram : bapomi_jatim 
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