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MADING 3D  

“ Pendidikan untuk Membangun Generasi Emas” 

  

Jadwal Penting 

Waktu Kegiatan Tempat 

Senin, 12 September 2017 – Sabtu, 21 Oktober 2017 

- Pendaftaran Ruang hmts ubb 

Senin, 30 Oktober 2017 

10.00-selesai Technical Meeting Gedung jurusan teknik sipil 

ubb 

Selasa, 31 Oktober 2017 

8.00-12.000 Pembuatan Mading 3D Gazebo fakultas teknik 

13.30-16.00 Persentasi Gazebo fakultas teknik 

Rabu, 01 November 2017 – 02 November 2017  

- Voting  Pameran confest 4th 

Jumat,3 November 2017 

- Pengumuman - 

 

 Mekanisme pendaftaran 

 Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 September 2017 – 21 Oktober 2017 

 Membayar biaya pendaftaran 50.000/tim 

 Pembayaran dilakukan di sekretariat himpunan mahasiswa Jurusan Teknik 

Sipil Universitas Bangka Belitung 

 Formulir pendaftaran dapat diungah di web atau dapat diambil langsung di 

sekretariat himpunan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka 

Belitung. 

 Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2017 di gedung 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung. 

 Persyaratan Pendaftaran 

 Peserta merupakan pelajar SMA/SMK/MA/ sederajat. 

 Satu tim terdiri dari maksimal 4 orang. 

 Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran. 

 Pas foto berwarna ukuran 3x4 . 

 Fotocopy kartu pelajar atau kartu identitas lainnya dari setiap anggota tim. 

 Ketentuan Majalah Dinding 

 Majalah dinding harus berbentuk 3 dimensi. 
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 Ukuran mading bebas. 

 Mading merupakan karya original dan belum pernah diikut sertakan pada lomba 

apapun. 

 Mading dibuat dengan tema “ Pendidikan untuk Membangun Generasi Emas”. 

 Waktu pengerjaan mading 4 jam, dengan ketentuan 50% di dikerjakan sebelum 

waktu yang ditentukan. 

 Isi mading terdiri dari: 

 Rubik utama : artikel, berita, iptek, profil, tajuk rencana, pojok dan lain-

lain. 

 Rubik hiburan : cerita pendek, puisi, pantun, karikatur, kata mutiara dan 

lain-lain. 

 Mading tidak boleh mengandung unsur ponografi, sara, dan tidak ada indikasi 

plagiatisme. 

 Tata Terbit 

 Peserta wajib hadir di technical meeting. 

 Peserta tanggal 31 oktober 2017 peserta diharuskan datang pada pukul 07.00 

WIB untuk melakukan regristasi di lokasi perlombaan. 

 Selama perlombaan peserta diwajibkan menggunakan seragam sekolah dan Id 

Card yang diberikan panitia. 

 Tidak mengganggu peserta lain selama pekerjaan. 

 Peserta tidak diperkenankan untuk meminjamkan peralatan pembuatan kepada 

panitia ataupun peserta lain. 

 Selama lomba peserta tidak boleh meninggalkan area lomba tanpa seizin 

panitia. 

 Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang terjadi. 

 Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Hasil karya menjadi milik panitia. 

 Kriteria Penilaian 

 Isi, bahasa, dan tinggal aktualitas  25% 

 Originalitas dan kreativitas   20% 

 Persentasi      25% 

 Kerapian dan Keindahan   20% 

 Votting      10% 

 Fasilitas  

 Piala, piagam pemenang dan uang pembinanaan untuk juara 1,2,dan3. 

 Sertifikat peserta lomba mading 3D 4th CONFEST. 

 Snack. 

 Id Card. 

 

Contact Person : 0831-7544-0697(INDRI CAHYANTI) 


