
Lomba Poster Digital

Tema (pilih salah satu)

1. Indonesia menggunakan 100 persen energi terbarukan di tahun 2050

2. Indonesia bertransisi ke transportasi rendah karbon

3. Peralihan atau phase-out batubara menuju energi terbarukan

Syarat Peserta

1. Warga negara Indonesia

2. Minimal usia 17 tahun

3. Individu atau kelompok (maksimal 4 anggota)

Ketentuan

1. Lomba poster berlangsung pada tanggal Aug 17 - Sept 3.

2. Batas akhir pengumpulan karya 3 September 2021

3. Peserta melakukan pendaftaran di ietd.info/registrasi-poster

4. Poster diunggah ke ietd.info/ideathon2021-poster baik dalam format jpg/png maupun working document 

(.psd/.ai/.svg/.eps, dll)

5. Peserta wajib menandatangani surat keaslian karya (sesuai template di halaman lomba) sebelum 
mengunggah hasil karya

6. Promosikan hasil karya di media sosialmu dengan hashtag #roadtoIETD dan #100persenET serta tag akun 

media sosial IESR IG: iesr.id dan twitter: @IESR

7. Karya sendiri bukan meniru atau menjiplak karya yang sudah ada; Hasil karya tidak boleh berupa salinan, 

tidak boleh mengandung materi dan/atau konten pihak ketiga apa pun yang anda tidak memiliki izin untuk 

menggunakannya

8. Mengandung kata kunci: 100% Energi terbarukan,  Transisi Energi.

9. Ukuran A3; orientasi portrait atau landscape, resolusi minimal 300ppi; Ukuran file maksimal 10mb (minimal 

5mb).

10. Poster dibuat menggunakan aplikasi manipulasi gambar berbasis bitmap atau vektor  (Corel draw, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator).

11. Karya poster menggunakan Bahasa Indonesia.

12. Setiap peserta dapat menyerahkan hingga maksimal 3 poster.

13. Ilustrasi dan pesan tidak mengandung diskriminasi ras, jenis kelamin, umur, agama, dan pesan kebencian.

14. Karya poster belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutkan pada kompetisi desain poster 

lainnya.

15. Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

16. Dengan mengikuti kompetisi ini maka Anda memberikan IESR:

a. Izin atas karya Anda untuk dipublikasikan di situs web IESR dan pada akun-akun media sosial IESR

b. Lisensi non-eksklusif dan bebas royalti, untuk menggunakan dan menerbitkan karya Anda dalam format 

elektronik dan salinan cetak untuk tujuan yang terkait dengan kompetisi dan publikasi IESR selanjutnya, dan 

untuk mengedit karya Anda untuk memungkinkan publikasi tersebut

c. Hak untuk menggunakan nama dan daerah tempat tinggal Anda untuk tujuan mengidentifikasi Anda sebagai 

penulis karya Anda dan/atau sebagai pemenang kompetisi

http://ietd.info/registrasi-poster
http://ietd.info/ideathon2021-poster


Lomba Microblogging
Kriteria Penilaian

1. Keaslian atau orisinalitas

2. Kesesuaian tema

3. Kreativitas konsep

4. Estetika desain

5. Pesan yang disampaikan

6. Teknik penggunaan software

Ketentuan Hadiah

Juara I : Rp 4.000.000 + Sertifikat

Juara II : Rp 3.000.000 + Sertifikat

Juara III : Rp 2.000.000 + Sertifikat

Favorite 1: Rp 500.000 + Sertifikat

Favorite 2: Rp 500.000 + Sertifikat


