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A. LATAR BELAKANG

  SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah program pembangunan 

berkelanjutan yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia guna 

mengakhiri masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs 

terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2030. Indonesia 

memerlukan adanya pengembangan dan pembangunan berkelanjutan guna mengatasi 

permasalahan-permasalahan nasional yang didukung oleh ide-ide serta inovasi yang dapat 

memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki demi tercapainya tujuan SDGs di Indonesia.

  Generasi muda sebagai agen perubahan hendaknya ikut berpartisipasi dalam 

memaksimalkan potensi-potensi Indonesia serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada 

dengan menyalurkan pemikiran kritis serta ide-ide kreatif dan inovatif dalam terwujudnya tujuan 

SDGs 2030.

  Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung SDGs Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa 

(UKIM) Unesa menyelenggarakan suatu kompetisi Karya Tulis Ilmiah, Esai, dan Poster tingkat 

Nasional yaitu GALAKSI 2021 dengan tema "Aktualisasi Peran Generasi Muda untuk 

Mengoptimalkan Potensi Intelektual Melalui Kreasi dan Inovasi Guna Mewujudkan SDGs 

2030", diharapkan dapat mewadahi gagasan kreatif dan inovatif serta aspirasi generasi muda 

sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya SDGs 2030

B. DESKRIPSI dan TUJUAN KEGIATAN

  Gebyar Lomba Karya Ilmiah (GALAKSI) merupakan agenda besar yang rutin diadakan 

setiap tahun. Acara ini diadakan oleh Unit Kegiatan Ilmiah (UKIM) sebagai salah satu Unit 

Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang bergerak di bidang penelitian, penalaran, 

dan penulisan. Galaksi menjadi wadah edukatif bagi seluruh pemuda Indonesia untuk 

menyampaikan aspirasi berupa ide, gagasan, dan kreativitasnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, 

esai dan poster ilmiah. Harapan dengan diadakannya event Galaksi ini mampu memacu semangat 

pemuda agar bisa terus berkarya mengembangkan kreativitas dan inovasi demi kemajuan bangsa 

sehingga mampu mencapai perwujudan tujuan dan target sasaran SDGs 2030.



C. TEMA KEGIATAN

Tema poster ilmiah dalam kegiatan ini adalah Aktualisasi Peran Generasi Muda untuk

Mengoptimalkan Potensi Intelektual Melalui Kreasi dan Inovasi Guna Mewujudkan SDGs

2030. Subtema poster ilmiah yaitu sebagai berikut.

1. Kesehatan

2. Pendidikan

3. Sosial Budaya

4. Lingkungan

5. Hukum

6. Ekonomi

7. Politik dan Kebijakan Publik

8. Teknologi

D. KETENTUAN UMUM

1. Peserta adalah UMUM dengan usia 15-22 tahun dari seluruh wilayah Indonesia.

2. Peserta dapat berupa individu maupun tim yang terdiri dari maksimal 2 orang, dengan 1 orang

sebagai ketua dan 1 orang sebagai anggota kelompok.

3. Peserta dapat tergabung maksimal di dua tim yang berbeda atau maksimal 2 buah karya

dengan catatan peserta yang sudah menjadi ketua dalam satu kelompok, tidak diperkenankan

menjadi ketua dalam kelompok lain.

4. Karya yang diajukan bersifat orisinil dan belum pernah menjadi pemenang di perlombaan

manapun serta tidak dalam proses perlombaan lain serta tidak pernah dipublikasikan

manapun.

5. Setiap anggota tim WAJIB memposting twibbon (slide 1) dan pamflet Poster Galaksi 2021

(slide 2) melalui feed instagram dan tag @galaksiunesa_2021. Pamflet poster galaksi,

twibbon, dan caption dapat diunduh melalui link berikut Bit.ly/GuideBookGALAKSI

6. Seluruh peserta wajib follow akun ig @ukim_unesa dan @galaksiunesa_2021

7. Seluruh peserta mendapat e-sertifikat yang dapat diakses melalui link Google Drive setelah

pengumuman finalis.

8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



E. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar:

Gelombang 1: Rp. 30.000,00

Gelombang 2: Rp. 40.000,00

Ke rekening: No. Rek BRI 6502-01-022462-53-5 a/n Eka Puji Astuti

2. Peserta melakukan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp maksimal 1x24 jam dengan

format: Poster_Nama Ketua_3 kata pertama judul poster ke 081231710626 (Eka Puji)

(sertakan bukti pembayaran).

Contoh: Poster_Mawar_Agromarket Ramah Lingkungan.

3. Pendaftaran melalui tautan http://bit.ly/PENDAFTARANGALAKSI_POSTER dengan

menyertakan lembar biodata, bukti transfer, ss follow ig, ss upload twibbon, dan Kartu

Identitas (KTP/KTM/Kartu Pelajar).

4. Format lembar biodata peserta dan lembar orisinalitas dapat diakses melalui tautan

Bit.ly/GuideBookGALAKSI

5. Naskah dikirim dalam format PNG atau JPG dengan format nama file: Poster_Nama

Peserta_3 kata pertama judul poster.

6. Naskah yang dikirim juga menyertakan beberapa dokumen tambahan antara lain:

a. Deskripsi Karya format pdf.

b. Lembar biodata peserta dengan format pdf.

c. Bukti pembayaran dengan format jpg/jpeg/pdf.

d. Lembar Orisinalitas karya yang diberi materai 10.000 dan telah ditandatangani dengan

format pdf.

e. Foto masing-masing peserta.

7. Peserta mengirim karya poster dan dokumen tambahan serta dikumpulkan dalam satu

folder .rar atau .zip dengan format Poster_Nama Ketua_3 kata pertama judul poster ke

gform http://bit.ly/PENGUMPULANPOSTERGALAKSI

8. Setelah mengirim naskah esai dan dokumen tambahan, peserta wajib melakukan konfirmasi

dalam waktu 1x24 jam dengan format: Poster_Nama Ketua_3 kata pertama judul esai ke

085608523980 (Nadi Harvita)

http://bit.ly/PENDAFTARANGALAKSI_POSTER
http://bit.ly/PENGUMPULANPOSTERGALAKSI


F. KETENTUAN KARYA

 Ketentuan Karya

1. Poster dibuat menggunakan software atau aplikasi komputer desain digital seperti Corel draw,

Photoshop, dan aplikasi desain lainnya yang dikuasai peserta.

2. Poster adalah hasil karya orisinil yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media

manapun, belum pernah atau sedang diikutsertakan dalam perlombaan sejenis.

3. Judul dan isi karya harus sesuai dengan kategori subtema yang dipilih.

4. Poster dapat berupa hasil penelitian atau telaah pustaka serta memuat gagasan inovatif dan

solutif.

5. Poster tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, pornografi serta hal-hal lain yang

bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku di Indonesia.

6. Karya yang diupload adalah poster dengan ukuran A3 dapat berupa landscape atau portrait

dengan ekstensi PNG/JPG, dan ukuran file maksimal 10 MB

7. Karya sudah mencakup judul karya dan sumber data

8. Peserta diwajibkan untuk menyertakan logo UNESA dan UKIM UNESA pada poster. Logo

bisa diakses melalui tautan Bit.ly/GuideBookGALAKSI

 Ketentuan Deskripsi Karya

1. Peserta membuat deskripsi karya dengan jelas.

2. Deskripsi diketik dalam halaman ukuran A4 dengan jenis huruf Times New Roman; ukuran

huruf 12 pt; line spacing 1,15; align justify (rata kiri kanan) dengan nama file: Deskripsi

Poster_Nama Ketua_Judul Karya

Contoh : Deskripsi Poster_Mawar_ Agromarket Ramah Lingkungan

3. Deskripsi maksimal 1 halaman.

G.KRITERIA PENILAIAN

1. Kriteria penilaian terdiri dari dua aspek yaitu karya poster (seleksi tahap pertama) dan

presentasi poster (seleksi final).

2. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh panitia Poster GALAKSI 2021.

3. Karya Poster yang diterima akan diseleksi dan ditetapkan 10 poster terbaik dengan nilai

akumulasi tertinggi dari juri untuk dipresentasikan pada saat final yang akan diselenggarakan

pada 31 Juli 2021.



4. Pemenang Lomba Poster GALAKSI 2021 merupakan peserta yang memiliki nilai tertinggi

dari semua aspek penilaian yang ditetapkan oleh panitia.

5. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Naskah Poster akan dinilai oleh dewan juri lomba yang ditentukan oleh Panitia Poster Galaksi

2021 dengan spesifikasi sebagai berikut.

No Format

Penilaian

Kriteria Penilaian Bobot

(%)

Skor

(1-100)

Nilai

(bobot x

skor)

1 Orisinalitas

karya

Orisinalitas karya, komposisi

gambar pada karya yang

dibuat tidak plagiat

10

2 Kreativitas ide

gagasan

Kreativitas ide / konten yang

terdapat pada poster

30

3 Relevansi ide

dengan tema

dan subtema

Kesesuaian antara gagasan

konten dengan tema dan

subtema kompetisi

10

4 Desain dan

visualisasi

Desain yang estetik,

penggunaan warna, kontras,

dan tata letak objek pada

poster

30

5 Komunikatif Alur penyampaian informasi

yang jelas dan mudah

dipahami pada poster

20

Total Skor 100

Catatan penilai :

Nilai kumulatif =
Nilai (bobot × skor)

100
= ______



H. JADWAL PELAKSANAAN

8 Mei – 5 Juni 2021 Pendaftaran Gelombang 1

6 Juni – 12 Juli 2021 Pendaftaran Gelombang 2

12 Juli 2021 Penutupan Pendaftaran

13 Juli – 23 Juli 2021 Penjurian dan tahap penyisihan

24 Juli 2021 Pengumuman Finalis

28 Juli 2021 Technical Meeting

31 Juli 2021 Presentasi Finalis

1 Agustus 2021 TalkShow dan Pengumuman Pemenang

I. Grand Final Lomba Poster GALAKSI 2021

Sepuluh karya poster terbaik akan diundang untuk mempresentasikan hasil karyanya di

depan juri pada Grand Final (31 Juli 2021) serta akan mengikuti talkshow yang diselenggarakan

pada tanggal 1 Agustus 2021 secara Online via Zoom Meeting. Selanjutnya peserta yang lolos

final akan mendapatkan panduan lebih lanjut mengenai mekanisme, technical meeeting, grand

final dan lainnya. Pengumuman pemenang akan disampaikan oleh panitia pada acara talkshow.

J. PENGHARGAAN

Juara 1 : E-certificate + Uang Pembinaan

Juara 2 : E-certificate + Uang Pembinaan

Juara 3 : E-certificate + Uang Pembinaan

Best Poster : E-certificate

Best Presentation : E-certificate

*Semua peserta mendapatkan free pass talkshow dan e-certificate



K.LAYANAN INFORMASI

Jika terdapat hal yang belum dipahami dapat menghubungi narahubung berikut.

WhatsApp : 087849917562 (Dwiky)

085784851365 (Mawar)

Instagram : @galaksiunesa_2021 or @ukim_unesa

Twitter : @galaksi_unesa

Facebook : @Galaksi Unesa

Email : galaksiunesa@gmail.com

Website : http://ukim.unesa.ac.id

mailto:galaksiunesa@gmail.com
http://ukim.unesa.ac.id


Lampiran 1. Format Pernyataan Orisinalitas Karya

Pernyataan Orisinalitas Karya

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Ketua :

Tema yang dipilih :

Judul Poster :

Menyatakan bahwa poster dengan judul di atas adalah benar-benar hasil karya sendiri dan

bukan merupakan plagiat ataupun saduran dari karya orang lain serta belum pernah dipublikasikan

sebelumnya di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis. Apabila

dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan

panitia berupa diskualifikasi dari kompetisi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal-Bulan-2021

Yang membuat pernyataan,

(Nama Ketua)

Materai
10000



Lampiran 2. Biodata Ketua dan anggota Tim

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap

2 Jenis Kelamin

3 Asal Instansi

4 Tempat dan Tanggal Lahir

5 Email

6 Nomor Telepon

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun

1

2

C. Karya Ilmiah Yang Pernah Dibuat

No Institusi Penyelenggara Judul Karya Ilmiah Tahun

1

2

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian

dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam pengajuan Lomba Poster GALAKSI 2021.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Pengusul,

(Nama Ketua/Anggota Tim)



Lampiran 3. Format Deskripsi Karya

DESKRIPSI KARYA POSTER GALAKSI 2021

Judul

(Nama Peserta)

(Nama Instansi)

.................................................................................................. ..............................................................

............................................. ........................................................................................................... .....

...................................................................................................... ........................................................

................................................... ...........................................................................................................

........................................................................................................... ...................................................

........................................................ .......................................................................................................

.... ........................................................................................................... ..............................................

.............................................................
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