KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, Buku Panduan National Safety Competition 2018 ini dapat disusun
dengan baik dan lancar. Terima kasih pula untuk Universitas Gadjah Mada serta para Alumni
yang telah membantu dan terus mendukung keberlangsungan acara ini sehingga acara ini bisa
terus berjalan hingga tahun ini, juga Departemen Teknik Kimia UGM beserta seluruh panitia
yang terus berkontribusi secara maksimal demi kelancaran acara ini dari awal hingga akhir
nanti.
Acara National Safety Competition 2018 sendiri sudah memasuki tahun ke-6 nya di
mana acara ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengingatkan serta meningkatkan
safety culture yang ada di kehidupan sehari-hari dalam diri mahasiswa. Selain itu, kami juga
memiliki tujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan
menyelesaikan masalah dalam bidang safety yang merupakan salah satu aspek terpenting
dalam keselamatan kerja di industri maupun lingkungan sekitar.
Buku panduan National Safety Competition 2018 berisi peraturan dan ketentuanketentuan perlombaan yang dapat digunakan oleh juri dan peserta agar penyelenggaraan
lomba dapat berjalan sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah ditetapkan. Kami berharap
buku panduan ini dapat bermanfaat ke depannya, kritik dan saran kami harapkan agar acara
ini dapat berlangsung lebih baik ke depannya dalam memajukan safety di Indonesia.

Yogyakarta, 7 Mei 2018
Ketua Panitia,

Sony Hartono Hostiadi
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LATAR BELAKANG
National Safety Competition 2018 merupakan rangkaian kegiatan yang
diadakan oleh Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada dalam
bidang safety. Rangkaian National Safety Competition 2018 dilaksanakan untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya akan budaya safety di kalangan
mahasiswa dan masyarakat umum. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan
diantaranya adalah Poster Competition, Safety Workshop, Paper Competition,
Essay Competition dan diakhiri oleh Grand Seminar.

TEMA
Pada tahun 2017, terdapat 123 ribu kasus kecelakaan dengan nilai klaim
sebanyak Rp 971 milliar. Terdapat peningkatan sebanyak 20% dari tahun 2016
dengan jumlah klaim Rp 792 miliar lebih (Detik.com, 2018). Menurut Ikatan
Nasional Konsultan Indonesia, salah satu penyebab utama kecelakaan adalah
kelalaian (faktor manusia).
Poster Competition kali ini mengusung tema :

Cultivating Awareness for a Safer Environment
Kelalaian kerja timbul karena kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya budaya safety. Peserta diminta untuk menganalisis kasus kecelakaan
nyata yang pernah terjadi dan memberikan solusinya. Peserta dapat memilih satu
topik dari lima pilihan yang ada :

1. Infrastruktur dan Pemerintahan
2. Teknologi
3. Kesehatan
4. Lingkungan
5. Industri
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KETENTUAN REGISTRASI
1. Peserta merupakan mahasiswa aktif sampai periode November 2018
D1/D2/D3/D4/S1 dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.
2. Peserta merupakan individu atau kelompok dengan jumlah anggota dua
orang.
3. Setiap kelompok diperbolehkan berasal dari jurusan yang berbeda.
4. Poster dibuat dalam format .jpg berukuran A3 dengan orientasi portrait
maupun landscape.
5. Poster berukuran maksimal 20 MB.
6. Pendaftaran peserta
a. Pendaftaran dan pengumpulan poster dimulai dari tanggal 14 Mei dan
berakhir pada tanggal 6 Juli 2018.
b. Peserta mengisi formulir di ugm.id/registrasiNSC2018
c. Peserta melakukan pembayaran untuk biaya pendaftaran sebesar
Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening
8610427911 (BCA) a.n. Safira Firdaus
d. Peserta mengirimkan karya, bukti pembayaran, fotokopi KTM, dan
lembar pernyataan orisinalitas (dapat diunduh di safecom.ft.ugm.ac.id)
ke nationalsafetycompetition@gmail.com dengan format
JUDUL POSTER_NAMA KETUA_UNIVERSITAS
7. Poster dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal 6 Juli pukul 23.59.
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KETENTUAN LOMBA
1. Isi poster harus sesuai dengan tema.
2. Poster dibuat dengan software komputer.
3. Poster tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, atau kekerasan.
4. Poster yang dikumpulkan merupakan karya orisinil dan belum pernah
dipublikasikan dalam lomba maupun media lainnya.
5. Tidak memakai elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya
cipta (bukan tiruan atau jiplakan).
6. Apabila terdapat pelanggaran dalam poin 3, 4, dan 5, peserta akan
didiskualifikasi.
7. Kasus yang digunakan dalam poster adalah kasus nyata dan wajib
menyantumkan sumber berita.
8. Poster memiliki proporsi tulisan dan gambar yang seimbang.
9. Poster boleh menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
10.Mencantumkan identitas diri, logo universitas, dan logo National Safety
Competition.
11.Poster yang dikirim melewati tenggat waktu (tanggal 6 Juli pukul 23.59) tidak
akan diterima pantia.
12.Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5

KRITERIA PENILAIAN
1. Poster akan melalui dua tahap penilaian, yaitu penilaian teknis dan penilaian
juri.
2. Penilaian teknis dilakukan oleh panitia dengan poin IV (KETENTUAN
LOMBA) sebagai panduan.
3. Penilaian juri dibagi menjadi dua tahap, yakni penilaian oleh juri dan media
sosial dengan proposi yang akan dijelaskan kemudian.
4. Poster yang telah lolos seleksi teknis akan dipublikasikan di akun Instagram
National Safety Competition (@safecomugm) dan akan mendapat penjurian
media sosial (likes) pada periode yang ditentukan.
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5. Dasar-dasar penilaian adalah sebagai berikut:
No
1

Kriteria Penilaian

Bobot

Orisinalitas karya
a. Desain merupakan desain orisinil
b. Apabila menggunakan foto maka harus mencantumkan

10

sumber
c. proporsi desain orisinil harus lebih banyak dari desain
yang di ambil (foto, gambar dll)
2

Kesesuaian dengan tema dan penyampaian pesan
a. isi harus sesuai dengan tema

30

b. pesan tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tema
c. sasaran poster jelas
3

Konten Poster
a. mencantumkan referensi apabila mengambil dari sumber
lain dan didukung oleh fakta aktual
b. jika mengambil data dari sumber lain, harus

30

menggunakan bahasa sendiri (bukan hasil copy-paste)
c. poster memiliki urutan yang runtut dan logis
d. kesimpulan sesuai dengan isi poster
e. metode analisis sesuai dengan kasus yang diangkat
4

Desain dan Visualisasi
a. Poster harus menarik dan unik
b. Keseimbangan antara tulisan dan gambar serta ruang

30

c. Pemilihan warna yang menarik
d. Tulisan nyaman untuk dibaca
5

Penilaian Social Media

10

TOTAL

110

Penilaian untuk sosial media adalah sebagai berikut
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎
× 10
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘
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ALUR LOMBA DAN JADWAL KEGIATAN
Rilis lomba

: 15 Mei 2018

Pendaftaran, Pembayaran,

: 15 Mei – 6 Juli 2018

dan Pengumpulan karya
Tenggat Waktu Pengumpulan : 6 Juli 2018
Karya
Seleksi Teknis

: 7 Juli 2018

Penilaian Sosial Media

: 11 Juli – 3 Agustus 2018

Penilaian Juri

: 12-19 Juli 2018

Pengumuman Pemenang

: 6 Agustus 2018

Display Pemenang

: 10 November 2018

PENGHARGAAN
Pemenang akan memperoleh penghargaan :
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JUARA 1

: Rp 1.500.000,- + sertifikat



JUARA 2

: Rp 1.000.000,- + sertifikat



JUARA 3

: Rp

750.000,- + sertifikat
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