


 

 

 

GUIDELINE 

UDAYANA DENTISTRY SCIENTIFIC SEMINAR 2018 

(UDSS 2018) 

 

 

TEMA DAN SUBTEMA 

Tema National Poster Public Competition UDSS Tahun 2018 adalah “Oral Hygiene” dengan 

subtema sebagai berikut: 

1. Oral pathology and oral medicine 

2. Minimum intervention in dentistry 

3. Oral health promotion 

 

KETENTUAN UMUM 

1. Peserta merupakan mahasiswa kesehatan baik klinik / preklinik di seluruh Perguruan 

Tinggi di Indonesia. 

2. Setiap universitas diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu (1) tim. 

3. Tim terdiri dari 2-3 orang dengan satu (1) orang sebagai ketua tim. 

4. Setiap tim memiliki minimal satu (1) dosen pembimbing 

5. Peserta diperbolehkan mengirimkan dua karya atau lebih dengan syarat peserta 

menjadi ketua di satu tim dan di tim yang lain menjadi anggota. 

6. Karya yang dilombakan merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah 

dipublikasikan dan diikutsertakan dalam perlombaan sejenis (dibuktikan dengan surat 

pernyataan orisinalitas karya). 

7. Apabila ada pelanggaran pada poin enam (6) maka panitia berhak melakukan 

diskualifikasi peserta. 

8. Referensi maksimal 10 tahun terakhir. 

9. Logo UDSS 2018, formulir pendaftaran, lembar orisinalitas dan lembar pengesahan 

dapat diunduh di website: http://www.hmkg.fkunud.com/lomba-udss/. 

 

 

http://www.hmkg.fkunud.com/lomba-udss/


 

 

 

 

MEKANISME PENDAFTARAN, PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN KARYA 

1. Registrasi, pembayaran, dan pengumpulan karya dimulai dari tanggal 24 Juli 2018 

pukul 00.00 WITA sampai tanggal 08 Agustus 2018 pukul 23.59 WITA untuk 

gelombang I dan tanggal 09 Agustus 2018 pukul 00.00 WITA sampai tanggal 08 

September 2018 pukul 23.59 WITA untuk gelombang II. 

2. Setiap peserta diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000 

untuk gelombang I dan Rp. 125.000 untuk gelombang II. Biaya pendaftaran 

dikirimkan ke rekening panitia UDSS 2018: 

 Bank  : BNI 

 Atas nama : Lusyana Bulan Corina 

 No. Rekening : 0699087656 

3. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi setelah melakukan pembayaran maksimal 

24 jam ke Dina Monika dengan mengirimkan bukti transfer melalui WA / Line 

(087750004618 / id line : dinamonika888) dengan format sebagai berikut: 

PEMBAYARAN_NAMA KETUA TIM_FAKULTAS_ASAL UNIVERSITAS 

(Contoh: PEMBAYARAN_DINA MONIKA_FAKULTAS 

KEDOKTERAN_UNIVERSITAS UDAYANA). 

4. Penyerahan karya dikirim via email ke hmkgudayana@gmail.com dengan subjek 

“UDSS_NAMA KETUA TIM_ASAL UNIVERSITAS_3 KATA JUDUL 

PERTAMA_GELOMBANG” 

5. Karya dikirim dalam bentuk file .zip / .rar yang terdiri atas: 

a. Karya poster dengan format .jpg 

b. Formulir pendaftaran 

c. Lembar orisinalitas 

d. Lembar pengesahan 

e. Scan KTP/KTM (1 KTP/KTM untuk 1 tim), dan 

f. Bukti transfer 

Paling lambat pada tanggal 08 Agustus 2018 pukul 23.59 WITA untuk gelombang I 

dan tanggal 08 September 2018 pukul 23.59 WITA untuk gelombang II. 
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6. Panitia tidak menerima karya yang dikirim melewati batas waktu yang telah 

ditentukan. 

7. Panitia tidak menerima karya yang dikirim menggunakan jasa pengiriman dan 

sejenisnya. 

8. Setelah mengirimkan karya, peserta diwajibkan segera melakukan konfirmasi ke Dina 

Monika (WA: 087750004618 / id line : dinamonika888) dengan format: 

UDSS_NAMA KETUA TIM_ASAL UNIVERSITAS_3 KATA JUDUL 

PERTAMA_GELOMBANG. 

9. Seluruh karya yang dikirim ke panitia menjadi hak milik panitia seutuhnya. 

 

KETENTUAN POSTER PUBLIK 

1. Kriteria Umum 

a. Visible  : mudah dilihat 

b. Interesting : menarik 

c. Structured : terstruktur 

d. Useful  : berguna, informatif 

e. Accurate : teliti 

f. Legitimate : mengikuti persyaratan 

g. Simple  : sederhana 

2. Format Poster 

a. Poster merupakan poster edukasi publik. 

b. Poster memuat judul, nama penulis, asal institusi dan logo UDSS 2018. 

c. Isi poster harus memuat alur pikir yang jelas. 

d. Tonjolkan bagian-bagian yang dianggap paling penting untuk diinformasikan. 

3. Ukuran dan Fisik Poster 

a. Poster dibuat dengan format ukuran A3, resolusi 300dpi, dengan atau tanpa 

batas tepi dipasang vertikal. 

b. Desain poster menggunakan cetak digital dengan menggunakan aplikasi 

komputer atau software yang sudah umum (Corel Draw, Photoshop atau 

kombinasi aplikasi lainnya), juga dapat menampilkan foto grafik. 



 

 

 

c. Poster dibuat dalam bentuk vertikal. 

d. Jumlah warna dan resolusi bebas. 

 

KETENTUAN PENILAIAN DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN 

1. Semua karya yang telah diterima panitia akan diseleksi dan dicari 10 finalis, hasil 

karya 10 finalis tersebut kemudian akan diunggah ke media sosial (Instagram) UDSS 

2018 (IG: udss.udayana) dan dinilai dengan berdasarkan akumulasi dari 70% 

penilaian juri dan 30% penilaian dari jumlah voting di akun official instagram UDSS 

2018. 

2. 10 finalis terbaik akan diumumkan pada tanggal 20 September 2018 dan penilaian 

voting dilaksanakan mulai dari tanggal 21 September 2018 pukul 00.00 WITA sampai 

tanggal 28 September 2018 pukul 23.59 WITA. 

3. Dari hasil akumulasi akan diumumkan juara I, II dan III. Penyerahan penghargaan 

berupa: 

Juara I  : uang tunai + piagam penghargaan 

Juara II  : uang tunai + piagam penghargaan 

Juara III : uang tunai + piagam penghargaan 

 

JADWAL PELAKSANAAN LOMBA 

No. Uraian Waktu 

1. Pendaftaran gelombang I 24 Juli - 08 Agustus 2018 

2. Pendaftaran gelombang II 
09 Agustus - 08 September 

2018 

3. Pengumuman finalis 20 September 2018 

4. Penilaian karya 
21 September - 28 September 

2018 

5. Pengumuman dan penyerahan penghargaan 5 Oktober - 6 Oktober 2018 

 

 

 



 

 

 

INFORMASI LAIN-LAIN 

1. Alamat sekretariat  : Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 

      Jl. PB Sudirman, Kota Denpasar, Bali 

      Kode Pos 80232. 

2. Website   : http://www.hmkg.fkunud.com/lomba-udss/ 

3. Email    : hmkgudayana@gmail.com 

4. Instagram   : udss.udayana 

5. Line ID   : @sbb6465x 

6. Contact Person  : Rizky (087862001005 / id line : rizkymegachandra) 

      Velicia (085244194154 / id line : veliciaponiman) 

http://www.hmkg.fkunud.com/lomba-udss/
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PENILAIAN KARYA 

 

 

KOMPETISI POSTER PUBLIK 

UDAYANA DENTISTRY SCIENTIFIC SEMINAR 2018 

(UDSS 2018) 

 

Tanggal :  ................................................................................................................  

Nama Ketua Tim :  ................................................................................................................  

Judul Karya :  ................................................................................................................  

 

NO. KRITERIA PENILAIAN BOBOT 
SKOR 

(1-10) 

SKOR × 

BOBOT 

1. 

Format Poster: 

 Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, 

kerapian format, tata letak 

 Kemampuan menempatkan bagian–
bagian laporan dengan sistematis, 

baik dan menarik 

30   

2. 

Kreativitas: 

 Perpaduan warna 

 Penggunaan variasi jenis dan 
ukuran font 

 Penggunaan shape, gambar, tabel 
dan berbagai tampilan pendukung 

lainnya 

30   

3. 

Transfer Gagasan: 

 Kemampuan menggambarkan 
dengan jelas isi dan urgensi 

penelitian 

 Penggunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 

40   

SKOR TERBOBOT TOTAL (MAKS. 1000)  

NILAI KARYA (SKOR TERBOBOT TOTAL × 70%)  

 

 

 Mengetahui, 

Dewan Juri 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 


