


  

A.   Pendahuluan 

      Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin maju dan berkembang saat ini, menuntut untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan turut 

berpengaruh dari setiap aspek kehidupan. Dalam hubungannya 

dengan sistem otonomi daerah yang berlaku, maka putra–putri 

daerah Kalimantan dituntut untuk dapat menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar dapat mewujudkan pembangunan 

disegala bidang. Dalam hal ini, Pendidikan Fisika berperan 

dalam menyiapkan peserta didik agar mampu mengambil 

manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai fasilitas teknologi 

yang tersedia untuk dapat mengembangkan dan membangun diri 

serta lingkungannya.. 

 

B.   Tujuan Kegiatan 

1. Sosialisasi dan pendalaman ilmu fisika 

2. Optimalisasi dan mempraktekkan teori-teori fisika 

3. Menjalin kerjasama siswa dan pemerhati fisika, termasuk 

pemerintah dan kalangan industri serta masyarakat dalam  

memasyarakatkan sains dan teknologi  

4. Meningkatkan kualitas peserta didik dalam bidang fisika 

 



 Karya Tulis Ilmiah 

Kegiatan ini dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 14 Juni 2021 

Pukul   : 09.00 WITA – selesai 

Tempat  : Zoom Meeting 

Peserta   : Siswa-siswi SMP/Sederajat Kelas VII, 
      VIII dan IX     
      SMA/Sederajat Kelas X, XI dan XII 
      (se-Kalimantan) 

 

PERSYARATAN PESERTA : 

1. Mengisi formulir pendaftaran. 

2. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 150.000,- untuk setiap 
regu SMP/Sederajat dan Rp 180.000,- untuk setiap regu SMA/
Sederajat. 

3. Terdaftar sebagai siswa-siswi (melampirkan scan kartu pelajar 
dan surat  rekomendasi dari sekolah). 

4. Setiap regu terdiri atas 3 orang anggota. 

5. Melampirkan foto 2x3 dalam bentuk softcopy format jpg/jpeg.  
6. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim utusan sebagai peserta 

LKTI lebih dari satu regu. 

7. Mengirimkan softcopy yang terdiri dari berkas (file) naskah karya 
tulis ilmiah dan scan bukti pembayaran pada saat penyerahan 
karya tulis ilmiah. 

8. Setiap kelompok hanya diperbolehkan mengirim satu karya. 

9. Diwajibkan daftar ulang pada saat pelaksanaan dengan membawa 
bukti pembayaran. 

10. Setiap regu didampingi oleh satu guru pendamping.  
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KRITERIA KARYA TULIS ILMIAH : 

1. Tema Karya Tulis Ilmiah untuk tingkat SMP/Sederajat dan SMA/
Sederajat adalah: “Bersama Mewujudkan Generasi Milenial 
Yang Inovatif Dalam Bidang Sains dan Teknologi" 

Sub-tema:   

a. Inovatif Sains dan Teknologi Dibidang Kesehatan 

b. Penerapan Sains dan Teknologi Sebagai Solusi Permasalahan 
Lingkungan 

c. Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Teknologi  

d. Energi Alternatif  

2. Karya tulis ilmiah yang diperlombakan belum pernah diikut 
sertakan dan mendapatkan penghargaan pada karya tulis lain. 

3. Sifat dan isi tulisan yang ada tidak mengandung unsur SARA dan 
Pornografi dalam materi karya tulis ilmiah. 

4. Karya tulis ilmiah berisi tentang inovasi, temuan, dan kreativitas 
para peserta berdasarkan sikap dan metode ilmiah. 

5. Menggunakan PUEBI dan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
Bahasa Indonesia. 

6. Sistematika dan struktur penulisan karya tulis ilmiah mencakup: 

a. Sampul 

b. Halaman Pengesahan 

c. Lembar Pernyataan  

d. Kata Pengantar 

e. Abstrak, maksimal 200 kata dengan spasi 1 pt 

f. Daftar Isi 

g. Daftar Tabel (jika ada) 

h. Daftar Gambar (jika ada) 

i. Daftar Lampiran (jika ada) 

j. BAB I PENDAHULUAN 

k. BAB II TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI 

l. BAB III METODE PENELITIAN 

m. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

n. BAB V PENUTUP 

o. DAFTAR PUSTAKA 

p. LAMPIRAN-LAMPIRAN (jika ada) 
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7. Ketentuan penulisan: 

a. Jenis huruf Times New Roman. 

b. Ukuran huruf 12 pt. 

c. Spasi 1.5 pt. 

d. Ukuran kertas A4 (21 cm × 29,7 cm). 

e. Gaya selingkung penulisan isi karya tulis ilmiah dan tata aturan 
penulisan referensi disesuaikan dengan ketentuan American 
Psychological Association (APA). Referensi yang dikutip 
dalam KTI sebisa mungkin yang terbit dalam 5 tahun terakhir 
(2016 s.d. 2021). 

f. Jumlah halaman maksimal 15 halaman (BAB I s.d. Daftar  
Pustaka) tanpa memperhitungkan jumlah halaman sampul, 
pengesahan, pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 
daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan lampiran-
lampiran. 

g. Ukuran pias pengetikan, samping kiri 4 cm, samping kanan 4 
cm, batas atas dan bawah masing-masing 3 cm. 

h. Buatan sendiri (orisinal) dan tidak plagiat. 

i. Regu yang mengikuti tahap final, diberi waktu maksimal 10 
menit untuk presentasi dan maksimal 20 menit untuk 
menjawab pertanyaan dari dewan juri. 

j. Pengiriman karya tulis ilmiah dalam bentuk softcopy melalui 
email lkti.pfunmul@gmail.com (halaman pengesahan dan surat 
pernyataan dipindai atau scan, lalu digabung dengan naskah 
karya tulis ilmiah dan disimpan dengan ekstensi *.pdf).  

k. Format sampul, halaman pengesahan, dan lembar pernyataan 
bisa dilihat di laman Website Pendidikan Fisika http://
fisika.fkip.unmul.ac.id 

l. Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan 
setiap karya tulis ilmiah pemenang lomba dengan tetap 
mencantumkan nama penulisnya. 

m. Seluruh keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

3

http://fisika.fkip.unmul.ac.id
http://fisika.fkip.unmul.ac.id


KRITERIA PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH : 

Penilaian KTI dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap seleksi dan 

tahap final. Aspek yang dinilai pada Tahap Seleksi dan Tahap Final 

diuraikan sebagai berikut: 

I. Tahap Seleksi : 

a. Kesesuaian dengan tema 

b. Sistematika dan struktur karya tulis ilmiah 

c. Rumusan masalah 

d. Hipotesis  

e. Kebaruan gagasan 

f. Plagiarisme  

g. Gaya Selingkung dan ketentuan penulisan kutipan sesuai 

dengan gaya APA 

h. Bahasa yang digunakan 

i. Daftar pustaka 

II. Tahap Final : 

a. BAB I : Latar Belakang Penelitian  

b. BAB II : Landasan Teori 

c. BAB III : Desain Eksperimen, Alat dan Bahan, Variabel, dan 

Ukuran Sampel 

d. BAB III dan BAB IV : Metode Penelitian dan Penyajian Data  

e. BAB IV dan BAB V : Analisis dan Kesimpulan  

f. Tampilan Visual & Isi PowerPoint® 

g. Tanya Jawab 

h. Penyampaian Materi/Presentasi Oral 

i. Tingkat Kesulitan/Kreativitas/Orisinalitas  
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FASILITAS : 

Karya Tulis Ilmiah SMP/Sederajat 

Juara I   : Rp. 900.000,- 

Juara II   : Rp. 750.000,- 

Juara III  : Rp. 600.000,- 

Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 

Juara Harapan 1 & 2 : Sertifikat + Uang Pembinaan 

 

Karya Tulis Ilmiah SMA/Sederajat 

Juara I   : Rp. 1.200.000,- 

Juara II   : Rp. 900.000,- 

Juara III  : Rp. 750.000,- 

Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 

 Juara Harapan 1 & 2 : Sertifikat + Uang Pembinaan  

 

Keterangan : 

1. Pendaftaran dapat dilakukan dari tanggal 12 April – 08 Mei 2021. 

2. Penyerahan karya tulis ilmiah dalam bentuk softcopy (lihat 
kembali deskripsi No.7 poin j Kriteria Lomba Karya Tulis Ilmiah 
tentang teknis pengiriman naskah). 

3. Seleksi naskah karya tulis ilmiah pada tanggal 18 Mei 2021 – 23 
Mei 2021. 

4. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 27 Mei 2021. 

5. Peserta yang lolos 5 besar akan mempresentasi karya tulis ilmiah 
pada tanggal 14 Juni 2021 menggunakan PowerPoint®. 

6. Pemenang diumumkan pada tanggal 17 Juni 2021. 

 Peserta Karya Tulis Ilmiah diperbolehkan mengikuti lomba 
Poster, Fotografi dan Podcast. 

 Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam buku panduan Lomba 
Karya Tulis Ilmiah. 

 Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. 
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Poster 
Kegiatan ini dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Selasa, 15 Juni 2021 

Pukul   : 09.00 WITA - selesai 

Tempat  : Zoom Meeting 

Peserta   : Siswa-siswi SMP/Sederajat Kelas VII, 
      VIII dan IX     
      SMA/Sederajat Kelas X, XI dan XII 
      (se-Kalimantan) 

 

PERSYARATAN PESERTA : 

1. Mengisi formulir pendaftaran. 

2. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 120.000,- untuk setiap 
regu SMP/Sederajat dan Rp. 140.000,- untuk setiap regu SMA/
Sederajat. 

3. Terdaftar sebagai pelajar (melampirkan fotocopy kartu pelajar dan 
surat rekomendasi dari sekolah). 

4. Setiap regu terdiri dari 2 orang peserta. 

5. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim utusan sebagai peserta 
lomba poster lebih dari satu regu. 

6. Melampirkan foto 2x3 dalam bentuk softcopy format jpg/jpeg.  
7. Mengirimkan Poster dalam bentuk format jpg/jpeg. 

8. Diwajibkan daftar ulang pada saat pelaksanaan dengan memfoto 
bukti pembayaran kemudian dikirimkan melalui email            
poster.pfunmul@gmail.com. 

9. Setiap regu didampingi oleh satu guru pembimbing. 

 

KRITERIA POSTER : 
1. Tema Poster untuk tingkat SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat 

adalah : “Mewujudkan Generasi Emas yang Kreatif, Inovatif 
Di Bidang Sains dan Teknologi” 

 Sub tema SMP/Sederajat :  
a. Sains dan Pembangunan Berkelanjutan 
b. Sains dan Teknologi Kesehatan 
Sub tema SMA/Sederajat : 
a. Fisika dan Pembangunan Berkelanjutan 
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b.  Fisika Medis 

2. Ukuran poster dengan tinggi x lebar = 42 cm x 29,7 cm atau 
ukuran A3. 

3. Buatan sendiri (orisinal) dan belum pernah dilombakan. 

4. Poster dibuat secara digital dan tidak diperkenankan untuk 
membuat poster secara manual kemudian discan. 

5. Tidak mengandung unsur SARA dan pornografi dalam materi 
poster. 

6. Regu yang mengikuti tahap final, diberi waktu maksimal 10 menit 
presentasi dan maksimal 10 menit untuk menjawab pertanyaan 
dari dewan juri. 

7. Pengiriman poster dalm bentuk softcopy dalam format jpg/jpeg 
serta video Behind the Scene pembuatan poster yang berdurasi 
maksimal 15 menit melalui email poster.pfunmul@gmail.com 
dengan subjek Nama Peserta_Judul Poster_Asal Sekolah_No hp. 

8. Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan 
setiap poster pemenang lomba dengan tetap mencantumkan nama 
pembuatnya. 

9. Seluruh keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 

KRITERIA PENILAIAN POSTER : 

Penilaian Poster dilakukam dalam dua tahap, yaitu tahap seleksi dan 
tahap final. 

I. Tahap seleksi 

a. Kesesuian dengan tema  

b. Kreativitas 

c. Pesan yang ingin disampaikan 

II. Tahap final 

a. Isi poster 

b. Kreativitas 

c. Ketersampaian pesan 

d. Presentasi 

e. Tanya jawab 
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FASILITAS : 

Poster SMP/Sederajat 

Juara I   : Rp. 600.000,- 

Juara II   : Rp. 500.000,- 

Juara III  : Rp. 400.000,- 

Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 

Juara Harapan 1 & 2 : Sertifikat + Uang Pembinaan 

 

Poster SMA/Sederajat 

Juara I   : Rp. 700.000,- 

Juara II   : Rp. 600.000,- 

Juara III  : Rp. 500.000,- 

Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 

Juara Harapan 1 & 2 : Sertifikat + Uang Pembinaan 

 

Ter-Favorit  : Sertifikat + Uang Pembinaan 

 

Keterangan : 

1. Pendaftaran dapat dilakukan via Google Form https://
pekanfisika22.carrd.co/  

2. Peserta mengumpulkan Poster dalam bentuk softcopy dalam 
format jpg/jpeg serta mengumpulkan video Behind the scene 
paling lambat pada tanggal 18 Mei 2021. 

3. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 27 Mei 2021. 

4. Peserta yang lolos 5 besar akan mempresentasikan posternya pada 
tanggal 15 Juni 2021.  

5. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 17 Juni 2021. 

 Peserta Poster diperbolehkan mengikuti seluruh lomba. 

 Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. 
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RUBRIK PENILAIAN POSTER 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

I
s
i 
  
P
o
s
t
e
r 

Ke-
sesuaian 
isi Poster 
dengan 
tema 

Baik, jika isi 
poster sesuai 
dengan tema 

Cukup, jika 
isi poster 
75% - 50% 
sesuai 
dengan tema 

Kurang, jika 
isi poster 
kurang dari 
50% yang 
sesuai 
dengan tema 

Sangat ku-
rang, jika isi 
poster tidak 
sesuai 
dengan tema 

Bobot 
Sains fisi-
ka yang 
terkan-
dung 

Baik, jika 
bobot sains 
fisika terkan-
dung di da-
lam isi post-
er 

Cukup, jika 
bobot sains 
fiisika 75% - 
50% yang 
terkandung 
di dalam isi 
poster 

Kurang, jika 
bobot sains 
fisika kurang 
dari 50% 
yang terkan-
dung di da-
lam isi post-
er 

Sangat ku-
rang, jika 
bobot sains 
fisika tidak 
terkandung 
di dalam isi 
poster 

K
r
e
a
t
i
v
i
t
a
s 

Gambar Baik, jika 
1.gambar 
menarik, 
2.bermakna 
sebagai pen-
yampai pe-
san dan 
3.orisinal 

Cukup, jika 
2 dari krite-
ria gambar 
yang baik 
dipenuhi, 
sementara 
salah satu 
kriteria tidak 
dipenuhi 

Kurang, jika 
hanya 1 dari 
kriteria gam-
bar yang 
baik di-
penuhi, se-
mentara dua 
kriteria tidak 
dipenuhi 

Sangat ku-
rang, jika 
seluruh 
kriteria gam-
bar yang 
baik tidak 
terpenuhi 

Paduan 
warna 

Baik, jika 
paduan 
warna sesuai 
dengan kom-
binasi antara 
1.backgroun
d, 2.gambar, 
3.warna dan 
4.tulisan 
yang dibuat 

Cukup, jika 
paduan 
warna yang 
digunakan 
mengandung 
3 dari 4 
kriteria yang 
ada 

Kurang, jika 
paduan 
warna yang 
digunakan 
mengandung 
2 dari 4 
kriteria yang 
ada 

Sangat ku-
rang, jika 
paduan 
warna yang 
digunakan 
mengandung 
1 dari 4 
kriteria yang 
ada 

Kerapian 
dan 
keindahan 

Baik, jika 
poster yang 
dibuat indah 
dan rapi 

Cukup, jika 
poster yang 
dibuat cukup 
indah dan 
rapi 

Kurang, jika 
poster yang 
dibuat indah 
tetapi kurang 
rapi 

Sangat ku-
rang, jika 
poster yang 
dibuat ku-
rang indah 
dan kurang 
rapi 
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P
r
e
s
e
n
t
a
s
i 

Kemampu-
an presen-
tasi 

Baik, jika 
presentasi 
yang dijelas-
kan sesuai 
dengan isi 
poster 

Cukup, jika 
presentasi 
yang dijelas-
kan cukup 
sesuai 
dengan isi 
poster 

Kurang, jika 
presentasi 
yang dijelas-
kan sedikit 
sesuai 
dengan isi 
poster 

Sangat ku-
rang, jika 
presentasi 
yang dijelas-
kan tidak 
sesuai 
dengan isi 
poster 

Konten 
bahasa 
yang 
digunakan 
saat 
presentasi 

Baik, jika 
bahasa yang 
digunakan 
baku 

Cukup, jika 
bahasa yang 
digunakan 
cukup baku 

Kurang, jika 
bahasa yang 
digunakan 
kurang baku 

Sangat ku-
rang, jika 
bahasa yang 
digunakan 
tidak baku 

T
a
n
y
a 
 
J
a
w
a
b 

Kemampu-
an menja-
wab 

Baik, jika 
menjawab 
100% soal 
yang diberi-
kan 

Cukup, jika 
menjawab 
75% - 50% 
soal yang 
diberikan 

Kurang, jika 
menjawab 
kurang dari 
50% 

Sangat ku-
rang, jika 
tidak ada 
yang menja-
wab dengan 
benar 

K
e
t
e
r
s
a
m
p
a
i
a
n
  
P
e
s
a
n 

Pesan yang 
ingin 
disam-
paikan 

Baik, jika 
pesan sangat 
mudah di-
tangkap pem-
baca 

Cukup, jika 
pesan cukup 
mudah di-
tangkap pem-
baca 

Kurang, jika 
pesan sulit 
ditangkap 
pembaca 

Sangat ku-
rang, jika 
pesan tidak 
dapat di-
tangkap  
pembaca 
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Essay 
Kegiatan ini dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Rabu, 16 Juni 2021 

Pukul   : 09.00 WITA – selesai 

Tempat  : Zoom Meeting 

Peserta   : Siswa-siswi SMP/Sederajat Kelas VII, 
      VIII dan IX     
      SMA/Sederajat Kelas X, XI dan XII 
      (se-Kalimantan) 

 

PERSYARATAN PESERTA : 

1. Mengisi formulir pendaftaran. 

2. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 100.000,- per orang bagi 
siswa SMP/Sederajat, Rp 120.000,- per orang bagi siswa SMA/
Sederajat. 

3. Terdaftar sebagai siswa-siswi (melampirkan scan kartu pelajar 
dan surat  rekomendasi dari sekolah). 

4. Peserta terdiri dari 1 orang (individu). 

5. Melampirkan foto 2x3 dalam bentuk softcopy format jpg/jpeg.  
6. Setiap sekolah boleh mengirim utusan lebih dari satu peserta. 

7. Mengirimkan softcopy yang terdiri dari berkas (file) naskah Essay 
dan scan bukti pembayaran pada saat penyerahan Essay. 

8. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu judul 
Essay dan melakukan pembayaran sesuai jumlah Essay yang 
dikirimkan. 

9. Diwajibkan daftar ulang pada saat pelaksanaan dengan melampirkan 
bukti pembayaran. 

 Setiap Peserta didampingi oleh satu guru damping (3 orang peserta @ 1 
guru pembimbing).  

 Peserta yang lolos wajib mempersiapkan Essay dalam bentuk Power 
Point (.ppt atau .pptx). 

 Peserta yang lolos 5 besar diwajibkan mempresentasikan karyanya 
sebagai penentu perolehan juara 1, 2, 3 serta harapan 1 dan 2. 
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KRITERIA ESSAY : 

1. Tema Essay untuk tingkat SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat 
adalah “Peran Siswa Sebagai Generasi Unggul Sadar COVID-
19 Berlandaskan Ilmu Pengetahuan” 

Sub-tema: 

a. Strategi Belajar Aktif dan Kreatif Guna Mengatasi Masalah 
Belajar Siswa Saat Pandemi COVID-19. 

b. Aku dan Lingkungan-Ku "Realisasi 3M dan Social Distancing 
di Pandemi COVID-19". 

c. Menjaga Kesehatan dengan Berolahraga di Tengah COVID-19. 

2. Karya Essay dibuat dari hasil karya sendiri, belum pernah 
dipublikasikan, dan belum pernah diikutsertakan dalam 
perlombaan sejenisnya. 

3. Essay yang dilombakan harus sesuai dengan tema dan sub-tema 
yang telah ditentukan. 

4. Karya dilarang mengandung unsur SARA dan plagiarism. 

5. Essay dibuat dengan sistematika penulisan Essay yang telah 
ditetapkan. 

6. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia terhadap karya 
Essay, maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur. 

7. Ketentuan Sistematika Penulisan 

a. Essay ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta 
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

b. Naskah ditulis 3-5 halaman. Halaman tidak termasuk data diri, 
daftar pustaka, dan lampiran.  

c. Essay harus mencakup :  

1) Pendahuluan (berisi latar belakang persoalan dan identifikasi 
topik) 

2) Isi (pembahasan, gagasan serta analisis) 

3) Penutup (kesimpulan, saran, dan daftar pustaka) 
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d. Essay diketik dengan ketentuan : 

1) Ukuran font : 16 pt. untuk judul dan 12 pt. untuk lainnya. 
2) Huruf : Times New Roman 
3) Spasi : 1.5 
4) Margin : Kiri-kanan-atas-bawah = 4-3-3-3 cm rata kanan kiri 

(justify) ukuran kertas A4. 
8. Sumber referensi dapat berupa buku, jurnal, surat kabar atau 

sumber lain harus dicantumkan dalam daftar pustaka. 
9. Peserta mengirim softcopy naskah Essay dalam bentuk PDF 

dengan format nama file ESSAY_JUDUL_NAMA 
LENGKAP_ASAL SEKOLAH dikirim melalui link Google Form 
yang disediakan panitia. 

10. Setelah mengirim softcopy naskah Essay dan berkas pendaftaran, 
peserta wajib melakukan konfimasi maksimal 1 x 24 jam setelah 
pengiriman softcopy kepada panitia via SMS 082192853075 
(Ikhsan) atau 089510653322 (Athirah)  
Format : ESSAY_ Nama Sekolah_Nama lengkap_Judul Naskah. 

 
KRITERIA PENILAIAN ESSAY : 

Penilaian Essay dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap seleksi dan 
tahap final. Aspek yang dinilai pada Tahap Seleksi dan Tahap Final 
diuraikan sebagai berikut: 
I. Tahap Seleksi : 

a. Mutu gagasan 
b. Format penulisan 
c. Sumber informasi 
d. Manfaat 

II. Tahap Final : 
a. Pemaparan 
b. Gagasan 
c. Desain slide presentasi 
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FASILITAS : 
Essay SMP/Sederajat 

Juara I   : Rp. 500.000,- 
Juara II   : Rp. 400.000,- 
Juara III  : Rp. 350.000,- 
Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 
Juara Harapan 1 & 2 : Sertifikat + Uang Pembinaan 
 

Essay SMA/Sederajat 
Juara I   : Rp. 600.000,- 
Juara II   : Rp. 500.000,- 
Juara III  : Rp. 450.000,- 
Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 
Juara Harapan 1 & 2 : Sertifikat + Uang Pembinaan 

 
Keterangan : 
1. Pendaftaran dapat dilakukan dari tanggal 12 April – 08 Mei 2021. 
2. Penyerahan karya Essay dalam bentuk softcopy (lihat kembali 

deskripsi No.9 Kriteria Essay tentang teknis pengiriman naskah). 
3. Seleksi naskah Essay pada tanggal 18 Mei 2021 – 23 Mei 2021. 
4. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 27 Mei 2021. 
5. Peserta yang lolos 5 besar akan mempresentasi karya Essay pada 

tanggal 16 Juni 2021 menggunakan PowerPoint®. 
6. Pemenang diumumkan pada tanggal 17 Juni 2021. 

 Peserta Essay diperbolehkan mengikuti lomba Poster, Fotografi 
dan Podcast. 

 Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam buku panduan Essay. 

 Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi.  
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Fotografi 
 

Kegiatan ini dilaksanakan pada: 
Pengumpulan  : 1 – 18 Mei 2021 
Penguploadan  : 14 Juni 2021 
Tempat  : Online 
Peserta   : Siswa-siswi SMA/Sederajat Kelas X, 
      XI dan XII     
      Mahasiswa S1/D4/D3 (se-Kalimantan) 

 
PERSYARATAN PESERTA : 
1. Mengisi formulir pendaftaran. 
2. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap 

peserta SMA/Sederajat dan sebesar Rp. 125.000,- untuk setiap 
peserta Mahasiswa D3/D4/S1. 

3. Terdaftar sebagai pelajar/mahasiswa (Melampirkan fotocopy 
kartu pelajar dan surat rekomendasi dari sekolah bagi pelajar. 
Melampirkan kartu tanda mahasiswa, dan surat rekomendasi 
tidak wajib bagi mahasiswa, dalam bentuk softcopy format jpg/
jpeg). 

4. Peserta terdiri dari satu orang peserta. 
5. Setiap sekolah dan perguruan tinggi diperbolehkan mengirim 

utusan sebagai peserta lomba Fotografi lebih dari satu orang 
peserta. 

6. Melampirkan foto 2x3 dalam bentuk softcopy format jpg/jpeg.  
 
KRITERIA FOTOGRAFI : 

1. Tema Fotografi untuk tingkat SMA/Sederajat dan Mahasiswa D3/
D4/S1 adalah “Energi di Hutan Tropis Lembab dan 
Lingkungannya” 

2. Karya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh 
panitia. 

3. Karya foto dibuat dalam bentuk vertikal maupun horizontal. 
4. Karya foto merupakan hasil pengambilan gambar yang dilakukan 

sendiri (orisinal) dan belum pernah dilombakan. 
5. Karya foto berupa foto asli tanpa mengubah dan menambah/

mengurangi keaslian foto. 
6. Tidak mengandung unsur SARA dalam hasil foto. 
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7. Peserta mengumpulkan hasil Fotografi dalam bentuk softcopy 
dalam format jpg/jpeg serta mengirim video Behind The Scene 
pembuatan Fotografi melalui email fotografi.pfunmul@gmail.com 
dengan format nama file (FOTOGRAFI_Tema_Nama Lengkap 
Peserta_dan Asal sekolah). 

8. Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan 
setiap foto pemenang lomba dengan tetap mencantumkan nama 
pengambil fotonya. 

9. Seluruh keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 
KRITERIA PENILAIAN FOTOGRAFI : 
Penilaian Fotografi dilakukan berdasarkan : 
1. Kesesuaian tema 
2. Pemenuhan unsur estetika dan visual 
3. Teknik pengambilan foto 
4. Kreatifitas 
5. Kandungan pesan yang tervisualisasikan  
 
FASILITAS : 
Fotografi SMA/Sederajat 

Juara I   : Rp. 500.000,- 
Juara II   : Rp. 450.000,- 
Juara III  : Rp. 400.000,- 
Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 
Ter-Favorit  : Sertifikat + Uang Pembinaan 
 

Fotografi Mahasiswa D3/D4/S1 
Juara I   : Rp. 600.000,-  
Juara II   : Rp. 550.000,- 
Juara III  : Rp. 500.000,- 
Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 

 Ter-Favorit  : Sertifikat + Uang Pembinaan  
 
Keterangan : 

1. Pendaftaran dapat dilakukan dari tanggal 12 April – 08 Mei 2021. 
2. Penilaian karya Fotografi pada tanggal 19–27 Mei 2021. 
3. Pemenang diumumkan pada tanggal 17 Juni 2021. 
4. Peserta Fotografi diperbolehkan mengikuti lomba Poster, Podcast, 

Essay, dan LKTI. 
5. Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. 
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Podcast 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada: 

Pengumpulan  : 21 – 28 Mei 2021 
Penguploadan  : 31 Mei 2021 
Tempat  : Online 
Peserta   : Siswa-siswi SMA/Sederajat Kelas X, 
      XI dan XII     
      Mahasiswa S1/D4/D3 (se-Kalimantan) 

 
PERSYARATAN PESERTA : 
1. Mengisi formulir pendaftaran. 
2. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap 

peserta SMA/Sederajat dan sebesar Rp. 120.000,- untuk setiap 
peserta Mahasiswa D3/D4/S1. 

3. Terdaftar sebagai pelajar/mahasiswa (Melampirkan fotocopy 
kartu pelajar dan surat rekomendasi dari sekolah bagi pelajar. 
Melampirkan kartu tanda mahasiswa, dan surat rekomendasi 
tidak wajib bagi mahasiswa, dalam bentuk softcopy format jpg/
jpeg). 

4. Peserta terdiri dari satu orang peserta. 
5. Setiap sekolah atau instansi diperbolehkan mengirim utusan 

sebagai peserta lomba Podcast lebih dari satu orang peserta. 
6. Melampirkan foto 2x3 dalam bentuk softcopy format jpg/jpeg.  

 
KRITERIA PODCAST : 

1. Tema Podcast untuk tingkat SMA/Sederajat dan Mahasiswa D3/
D4/S1 adalah 
SMA : “Belajar dan Berinovasi Bersama Fisika Dimasa 
Pandemi” 
Mahasiswa : “Pendidikan Sebelum Pandemi VS Pendidikan 
Disaat Pandemi” 

2. Karya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh 
panitia. 

3. Karya Podcast dibuat dari hasil karya sendiri, belum pernah 
dipublikasikan, dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 
sejenisnya. 

4. Tidak mengandung unsur SARA dalam Podcast. 
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5. Peserta mengirim hasil podcast berupa audio (MP3) dan naskah 
Podcast dalam bentuk PDF yang diupload melalui link Google 
Drive sebagai berikut: 
https://drive.google.com/folderview?
id=1o8mT5H06SlkoUTh9UTWwnQHVhFZ5Z4Sr 
Dengan subjek (Podcast_Nama Lengkap_Nama Sekolah/Universitas_Judul 
Podcast) 

6. Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan 
setiap Podcast pemenang lomba dengan tetap mencantumkan 
nama pemenang. 

7. Seluruh keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 
KRITERIA PENILAIAN PODCAST : 
1. Penilaian Podcast dilakukan berdasarkan : 

a. Penilaian Juri 
b. Orisinalitas 
c. Gagasan 
d. Kreatifitas 
e. Tata bahasa dan kualitas audio 

2. Penilaian Jumlah Like (untuk kategori Ter-Favorit)  
 
FASILITAS : 
Podcast SMA/Sederajat 

Juara I   : Rp. 700.000,- 
Juara II   : Rp. 600.000,- 
Juara III  : Rp. 500.000,- 
Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 
Ter-Favorit  : Sertifikat + Uang Pembinaan  
 

Podcast Mahasiswa S1/D3/D4 
Juara I   : Rp. 800.000,-  
Juara II   : Rp. 700.000,- 
Juara III  : Rp. 600.000,- 
Piala, Sertifikat & Maskot Pekan Fisika XXII 
Ter-Favorit  : Sertifikat + Uang Pembinaan  
 

Keterangan : 
1. Pendaftaran dapat dilakukan dari tanggal 12 April – 08 Mei 2021. 
2. Penyerahan karya Podcast berbentuk Audio (MP3). 
3. Pemenang diumumkan pada tanggal 17 Juni 2021. 
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4. Peserta Podcast diperbolehkan mengikuti lomba Poster, Fotografi, 
dan Karya Tulis Ilmiah. 

5. Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. 
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INFORMASI  
PENDAFTARAN 

 
1. Pendaftaran dimulai tanggal 12 April – 8 Mei 2021 

2. Peserta dapat melakukan pendaftaran melalui Google Form pada 

link sebagai berikut: https://pekanfisika22.carrd.co/ 

 

Alur Pendaftaran: 

1. Melakukan pembayaran biaya registrasi melalui Bank 

Kaltimtara dengan nomor rekening 0017744836 atas nama 

Melliana Jiana Bahi 

2. Mengunduh formulir pendaftaran dan mengisi format Google 

Form di website https://pekanfisika22.carrd.co/ 

3. Mengupload formulir yang telah diisi beserta foto 2x3, hasil scan 

slip setoran pembayaran, Kartu Pelajar bagi siswa dan KTM bagi 

Mahasiswa, KTP (jika tidak ada, cukup menggunakan Kartu 

Pelajar/KTM), Surat Rekomendasi dari Sekolah bagi siswa dan 

Surat Rekomenasi dari Fakultas bagi Mahasiswa (tidak 

diwajibkan), dalam bentuk jpg/jpeg ke Google Form.  

4. Setelah selesai melakukan pendaftaran, peserta wajib konfirmasi 

ke panitia melalui Grup WhatsApp Pekan Fisika XXII (link Grup 

WhatsApp Pekan Fisika XXII tertera di bagian akhir Google 

Form), dengan format chat: 

Nama   : 

Asal Sekolah/Universitas : 

Nama Gurdam   : 
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Lomba   : 

Tanggal Mendaftar : 

No. HP   : 

 Layanan pendaftaran dimulai dari pukul 09.00 – 20.00 WITA 

 Jika mengikuti lomba dari satu, pembayaran dapat digabung 

dalam satu slip setoran 

 Slip setoran pembayaran, Kartu Pelajar/KTM, dan Surat Rekomendasi 

dapat difoto atau discan untuk diupload di Google Form (pastikan 

tulisan yang tertera pada file terlihat jelas) 

 Ukuran file yang akan diupload maksimal 10 MB 

 Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran ini silahkan 

hubungi contact person dibawah ini: 

Contact Person: 

Informasi acara : Athirah Nur Azizah  (089510653322) 

Ketua   : Wahono    (083155775880) 

Info Pendaftaran : Nurhayati   (082281094390) 

Website  : http://fisika.fkip.unmul.ac.id  

Email   : pekanfisikaxxii@gmail.com 

Facebook  : Pekan Fisika XXII 

Instagram  : Pekan Fisika XXII (@pekanfisika_xxii) 
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TECHNICAL MEETING 
 

Dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2021 via Zoom Meeting 

1. Poster pukul 09.00 – 10.00 WITA 

2. Essay pukul 10.00 – 11.00 WITA 

3. Fotografi pukul 11.00 – 12.00 WITA 

4. Podcast pukul 13.30 – 14.30 WITA 

5. LKTI pukul 14.30 – 15.30 WITA 

*(waktu dapat berubah sesuai dengan keadaan) 

Informasi Technical Meeting dapat diakses pada akun Facebook dan 

Instagram Pekan Fisika XXII, HIMAPFIS FKIP UNMUL, ataupun 

Website Pekan Fisika. 
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KALIMANTAN UTARA 

KALIMANTAN BARAT 

KALIMANTAN TENGAH 

KALIMANTAN SELATAN 

KALIMANTAN TIMUR 


