
Syarat dan Peraturan Lomba  

Er-Si PC (Ergonomic and Simulation Poster Competition) 2017 

Tema: Implementation of Reverse Logistic to Optimize Production and 

Minimize Waste 

 
Persyaratan Peserta 

1. Mahasiswa aktif  di berbagai institusi pendidikan. 

2. Peserta dapat mengikuti lomba sebagai kelompok (anggota tidak dibatasi) ataupun 

sebagai individu. 

3. Poster menjabarkan ide dan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi reverse 

logistic untuk mengoptimalkan produksi dan meminimalkan limbah dari aspek ergonomi 

atau melalui simulasi. 

4. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 75.000 untuk setiap poster yang 

dikirimkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke bank BCA dengan nomor 

rekening 5271354267 a/n Felicia Pangestu. 

5. Peserta dapat mengirimkan lebih dari 1 poster, setiap poster disertai identitas diri dan 

bukti pembayaran yang dikirimkan melalui e-mail ke 

er.si.postercompetition@gmail.com. 

6. Format poster berukuran A2. 
7. Pengumpulan soft file paling lambat pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 23.59. 

8. Peserta wajib mengikuti prosedur dan peraturan yang ditentukan oleh panitia. 

 

Peraturan Lomba 

1. Jenis poster yang dilombakan adalah poster ilmiah. 

2. Tema poster pilih salah satu, implementasi reverse logistic untuk mengoptimalkan 

produksi dan meminimalkan limbah berdasarkan aspek ergonomi atau implementasi 

reverse logistic untuk mengoptimalkan produksi dan meminimalkan limbah melalui 

simulasi. 

3. Desain dibuat menarik dan berwarna, jumlah warna tidak dibatasi. 

4. Menjauhkan tulisan dan desain dari plagiarisme (harus original), materi poster tidak 

melanggar kepemilikan Hak Cipta (bukan merupakan karya/penelitian orang lain yang 

bukan peserta lomba). 

5. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

6. Poster diberikan judul. 

7. Poster tidak mengandung unsur SARA dan tidak mengandung unsur-unsur pornografi. 

8. Poster yang sudah dikirimkan menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak dapat 

diganggu gugat. 

9. Poster belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi apapun, atau belum pernah 

diterbitkan di media apapun. 

10. Poster menggunakan ukuran kertas A2 tanpa garis tepi dengan format file PDF. 

11. Poster yang diikutsertakan dikirimkan ke alamat email 

er.si.postercompetition@gmail.com, dengan subject:  

mailto:er.si.postercompetition@gmail.com
mailto:er.si.postercompetition@gmail.com


ErSiPC_Nama pertama peserta_3 kata judul poster. Contoh:  

ErSiPC_Richard_Ukuran Meja Belajar 

12. Pengiriman file poster paling lambat pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 23.59 WIB. 

Pengumuman pemenang lomba dilaksanakan pada tanggal 30 April 2017 akan 

diumumkan melalui facebook (Er-Si PC IE Binus), twitter (@ERSIPC_IE) dan juga web 

www.ie.binus.ac.id. 

13. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

Kriteria Penilaian berdasarkan: 

1. Permasalahan yang dibahas, metode yang digunakan dan topik yang up to date. 

2. Orisinalitas karya. 

3. Kesesuaian antara tema, lingkup eksplorasi tema dengan konsep desain. 

4. Inovasi serta kualitas artistik penyajian visual. 

 

Pemenang Mendapatkan: 

 Juara 1: Rp 1.500.000 + Sertifikat 

 Juara 2: Rp 1.000.000 + Sertifikat 

Juara 3: Rp 500.000 + Sertifikat 

 

Tanggal penting: 

Pengumpulan poster (softcopy) : 31 Maret 2017 

Pengumuman lomba   : 30 April 2017 

Untuk informasi yang belum jelas silahkan hubungi: 

Contact Person : Lab. Teknik Industri Bina Nusantara (021-5345830 ext.2131) 

Felicia Pangestu (085891880825) 

Handi Oktavianus (081285228859) 

 

Web : www.ie.binus.ac.id  

FB : Er-Si PC IE Binus 

Twitter: @ERSIPC_IE 

Email : er.si.postercompetition@gmail.com 

 

 

 


