
 

  

“Lomba Poster Semesta Senada” 



 

  

Lomba Poster Digital Semesta 2017 adalah sebagai berikut; 

“Disabilitas menembus asa tanpa keterbatasan”   

 

Sub Tema dalam Lomba Desain Poster Nasional 2017 di FISIP Unpad 

Disabilitas dan kebebasan berekspresi. 

Disabilitas dan prestasi.  

Suara penyandang disabilitas.  

 

Syarat dan KetentuanLomba Desain Poster Nasional 2017 di FISIP Unpad 

 Peserta lomba terbuka untuk umum dan bersifat individu.  

 Peserta boleh mengirimkan maksimal dua poster digital.  

 Desain poster menggunakan aplikasi digital umum (Corel Draw, Adobe Photoshop, 

Canva. dll) 

 Poster digital berukuran A3 dengan posisi potrait atau landscape dengan format dan 

resolusi bebas. 

 Mencantumkan deskripsi singkat maksimal 200 kata mengenai poster dalam bentuk pdf. 

 Setiap peserta wajib mengunggah poster digital ke akun Instagram @semestaks2017 

dengan mencantumkan tagar #inklusifdisabilitas #semesta_ksunpad 

#lombaposter_ksunpad dan menandai ke akun Instagram @semestaks2017dan 

@ks_unpa 

 Konten poster digital tidak boleh mengandung unsur kekerasan, bullying, SARA, dan 

pornografi. 

 Panitia berhak menampilkan poster digital peserta dalam acara show off SEMESTA di  

Brooklyn kampus UNPAD, Jatinangor, tetapi hak cipta tetap dimiliki penuh oleh peserta 

 Poster digital merupakan hasil karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan.  

 Setiap peserta berhak mendapatkan sertifikat elektronik 

 Pendaftaran perlombaan dibuka dari tanggal 14 Oktober s.d 14 November 2017. 

 Mekanisme Pendaftaran Lomba Desain Poster Nasional 2017 di FISIP Unpad 

 Semua peserta wajib mengisi formulir pendaftaran di bit.ly/formulirpostersemesta  

 Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 30.000,00 ke rekening 089301029044535 a.n 

Faachira (Bank BRI)  

 Peserta mengirimkan file poster digital dengan melampirkan: Scan/foto bukti 

pembayaran, Scan/foto Kartu identitas, Deskripsi singkat mengenai poster dalam bentuk 

pdf, Bukti telah mengunggah poster digital di akun Instagram dalam bentuk foto atau 

screenshoot. ke alamat email: semestaks@gmail.com menggunakan subjek Lomba 

Poster_Nama_ Subtema_Judul Poster. Contoh: Lomba Poster_Yoga Maulana _Suara 

Penyandang Disabilitas_Mereka yang ingin berbicara.  

 Panitia akan memberikan konfirmasi tanda telah diterima file poster digital beserta 

berkas lampirannya melalui email dan kontak peserta yang dapat dihubungi dalam waktu 

maksimal  2x24 jam.  

 

Timeline Lomba Desain Poster Nasional 2017 di FISIP Unpad 

14 Oktober – 14 November: Pendaftaran lomba, pembayaran, dan pengiriman file poster digital.  

23 November – 29 November: Penilaian poster digital.  



 

  

27 November: Show off poster digital di Brookyln, kampus UNPAD  Jatinangor. 

5 Desember: Seminar nasional dan pengumuman tiga besar poster digital terbaik dan terfavorit. 

 

Hadiah Lomba Desain Poster Nasional 2017 di FISIP Unpad 

 

Pemenang akan dibagi ke dalam juara I, II, III, dan favorit (berdasarkan likes terbanyak di  

akun Instagram) dan berhak mendapatkan total hadiah berjumlah jutaan rupiah + sertifikat +  

free pass menghadiri seminar nasional tentang disabilitas. 



 

  

“Big Competition of Orok” 



 

  

[ B E N T R O K ] 

[BIG COMPETITION OF OROK] 

 

WASSAP PECINTA SENI SE-BALI ! 📣📣📣 Teater Orok Universitas Udayana 

-Proudly Presents :  BIG COMPETITION OF OROK [ BENTROK ] 

 

Tema : Skenario Hidup🎭 

 

Open Registration: 

📃Lomba Membaca Puisi tingkat SD, SMP & SMA/K Se-Bali 

💃Lomba Dance Modern tingkat Umum Se-Bali 

🎤Lomba Menyanyi Solo tingkat Umum Se-Bali 

 

. . . 📆Tanggal Pendaftaran : 5 Oktober-18 November 2017 . . . 

 

Buruan daftar dan tunjukan karya-karya luar biasa kalian lalu raih thropy "BENTROK" Teater 

Orok Universitas Udayana serta total hadiah jutaan rupiah!!!😨🏆💸  

 

📞Informasi dan Contact Person : 

Nadya Kirana : 085939885950 ( Line: ndkirana ) 

Pramana Yoga : 087761658286 (Line : pramanayoga_8 

http://bit.ly/ketentuanpuisi 

http://bit.ly/ketentuanpuisi


 

  

“Business Plan Competition” 



 

  

Business Plan Competition 2017 di Univeritas Indonesia 

 

Bagi kalian yang sedang mencari info lomba bisnis plan barangkali sangatlah berguna informasi 

ini sendiri, mengingat deadline perlombaan sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 dengan 

peserta adalah Mahasiswa D3 atau S1. 

 

Total Hadiah yang disediakan dalam Business Plan Competition 2017 di Univeritas Indonesia, 

untuk 3 Juara adalah 36 Juta, selengkpanya silahkan saja bisa kunjungi website www.ui-

studentpreneur.com. Terimakasih, semoga dapat membantu pretasi teman-temen semuanya. 



 

  

“Lomba Debat Kebangsaan Peradaban” 



 

  

Lomba Debat Nasional 2017 dari BEM Universitas Riau 

 

Adapun untuk tema yang diangkat adalah sebagai berikut; 

Kiprah Mahasiswa untuk Indonesia Hari Ini dan Masa Depan 

 

Syarat dan Ketentuan Lomba Debat Nasional 2017 dari BEM Universitas Riau 

 Peserta dalam loma ini adalah mahasiswa/i aktif D3 sampai S1 dari PTS/PTN se 

Indonesia 

 Perlombaan ini dilakukan dengan Tim 

 Dimana dalam Satu tim terdiri dari 3 orang 

 Peserta lomba debat harus atau Wajib membuat essay sesuai dengan tema 

 Karya essay yang duajukan dalam lomba belum pernah diikutsertakan pada kompetisi 

lain 

 Pendaftaran dalam lomba adalah 50 Rb/Karya 

 Biaya pendaftaran dalam event ini bisa dikirim ke Bank BRI a/n Indah Setyaningsih 

5520-01-010279-53-1 

 Deadline pendaftaran dalam lomba adalah sampai dengan tanggal 2 November 2017 

 Keputusan dewan juri tidak dapat dianggu gugat  

 Formulir pendaftaran dalam Lomba Debat Nasional 2017 dari BEM Universitas Riau 

dapat diunduh di bit.ly/FormDKP-GP 

 Dan untuk Guidebook, dapat diunduh di bit.ly/GuideBookDKP-GP 

 TOR kegiatan event ini juga dapat diunduh di bit.ly/TORDKP-GP 

 

Hadiah Lomba Debat Nasional 2017 dari BEM Universitas Riau 

Total hadiah yang diberikan adalah Jutaan Rupiah 

 

Demikinalah informasi mengenai adanya Lomba Debat Nasional 2017 dari BEM Universitas 

Riau selengkapnya silahkan dapat menghubungi panitia lomba dengan nomor henphone Indah 

Setyaningsih Line indahsetyaningsih_ WA 081277590295 atau hubungi juga Lia Lestari Line 

lialestari1509 WA 082285829452 

 

Akun Instagram dalam Lomba Debat Nasional 2017 dari BEM Universitas Riau bisa dilihat di 

Instagram @urexpo2017 



 

  

“Lomba Menulis Artikel Pajak” 



 

  

Lomba Menulis Artikel Pajak 

 

Ketentuan Umum 

 Lomba merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan ‘Satu Dekade DDTC 

Mewarnai Sistem Perpajakan Indonesia’ (2007-2017). 

 Lomba diselenggarakan oleh DDTCNews bekerja sama dengan Indonesia Fiscal Club 

(IFC). Tema & Artikel 

1. Tema artikel ‘Membangun Sistem Perpajakan Indonesia’ dengan pilihan subtema 

antara lain edukasi pajak, penerimaan pajak, kebijakan pajak, kepatuhan pajak, 

administrasi pajak, insentif pajak, penanganan sengketa, dan seterusnya yang masih 

relevan dengan tema. 

2. Artikel yang dikirimkan adalah artikel yang orisinal, belum pernah dimuat di media 

manapun, dan tidak sedang diikutkan pada lomba manapun. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan. 

3. Panjang artikel 5.000-an karakter, dengan teknik penulisan populer ilmiah seperti 

artikel di surat kabar biasa. 

4. Artikel dikirimkan ke email news@ddtc.co.id paling lambat pukul 23.59 WIB 

tanggal 30 November 2017 dengan subjek: Lomba Penulisan Artikel Pajak 

Mahasiswa DDTCNews-IFC. 

5. Hak tayang artikel menjadi milik DDTCNews 

 

Peserta 

1. Lomba terbuka untuk mahasiswa DI, D2, D3, D4, dan S1 perguruan tinggi di Indonesia. 

2. Peserta tidak sedang bekerja / terafiliasi pada DDTC dan unit-unitnya. 

3. Pendaftaran peserta dilakukan dengan cara mengirimkan artikel ke email 

news@ddtc.co.id dengan melampirkan data diri secara lengkap (nama, nomor telepon, 

akun twitter / facebook, pas foto berwarna, dan foto / scan kartu mahasiswa) serta 

pernyataan orisinalitas artikel seperti dijelaskan pada poin 2 ketentuan Tema dan Artikel. 

4. Pendaftaran dinyatakan diterima setelah peserta mem-follow akun Twitter / Facebook 

DDTCNews. 

5. Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 artikel. 

 

Hadiah 

Hadiah diberikan kepada 10 pemenang. Dalam hal tidak ada pemenang pertama, hadiah jatuh ke 

pemenang ke-dua, dan seterusnya. 

Hadiah pemenang 1: Uang Rp 5.000.000, plakat, buku P3B edisi cetak, dan suvenir 

Hadiah pemenang 2: Uang Rp 4.000.000, plakat, buku P3B edisi cetak, dan suvenir 

Hadiah pemenang 3: Uang Rp 3.000.000, plakat, buku P3B edisi cetak, dan suvenir 

Hadiah pemenang 4: Uang Rp 2.000.000, buku P3B edisi cetak, dan suvenir 

infolombamenulisHadiah pemenang 5: Uang Rp 1.000.000, buku P3B edisi cetak, dan 

suvenir 

Hadiah pemenang 6 sampai 10: buku P3B edisi cetak, dan suvenir 

 

 

 



 

  

Pajak hadiah ditanggung oleh penyelenggara. 

Pemenang akan diumumkan melalui DDTCNews pada bulan Desember 2017 

Penyerahan hadiah akan dilakukan pada bulan Desember 2017. 

 

info lanjutnya yang masih banyak banget klik link lomba 

http://news.ddtc.co.id/artikel/10986/Ketentuan-Lomba-Menulis-Artikel-Pajak-2017/ 

website resmi www.ddtcnews.co.id 


