LOMBA DESAIN KREATIF MOBIL RAMAH LINGKUNGAN 2012
KERJASAMA FTI UNISSULA & BALITBANG JAWA TENGAH
Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta perkembangan ekonomi global memiliki
konsekuensi pada pencarian solusi inovasi / teknologi untuk penyelesaian permasalahan di bidang
pangan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertanahan, kesehatan, lingkungan serta
mitigasi bencana akhir – akhir ini yang sering terjadi di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah
penduduk juga harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak,
pencarian sumber energi yang baru dan terbarukan, serta kualitas lingkungan yang memadai.
Oleh karena itu dalam rangka memeriahkan hari Teknologi Nasional serta turut berperan
akitf dalam kebangkitan mobil nasional, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung
(FTI UNISSULA) Semarang akan turut serta menjadi bagian dalam Pameran Produk Inovasi Jawa
Tengah tahun 2012 (PPI JATENG 2012) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Jawa Tengah (BALITBANG JATENG), dengan mengusung Lomba “DESAIN
KREATIF MOBIL RAMAH LINGKUNGAN 2012” sebagai ajang untuk mewadahi kreativitas anak
bangsa untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada serta sebagai partisipasi aktif dalam
menyukseskan kebangkitan mobil nasional Indonesia.

PENDAFTARAN DAN KETENTUAN LOMBA
1. Lomba dapat diikuti oleh pelajar yang masih duduk di SMA/SMK/MA serta Mahasiswa D3/S1
yang masih aktif ditunjukkan dengan bukti fotokopi identitas Kartu Pelajar/KTM.
2. Setiap tim maksimal terdiri dari 3 (tiga) orang, bisa dari institusi yang sama atau gabungan
dari institusi yang berbeda.
3. Setiap institusi diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 tim.
4. Biaya pendaftaran GRATIS.
5. Desain dapat berbentuk gambar diam atau bergerak (animasi), paling lambat dikirimkan
tanggal 2 Sptember 2012 ke Alamat Panitia Lomba dalam bentuk hardcopy dan softcopy
dengan dilampiri formulir pendaftaran, surat keterangan keaslian desain, serta fotokopi
identitas peserta.
6. Desain berisi ide kreatif yang menawarkan solusi suatu permasalahan yang berkembang di
masyarakat serta untuk mendukung program kebangkitan mobil nasional.
7. Desain bersifat asli (bukan karya jiplakan) dan menjauhi duplikasi, serta belum pernah
diikutkan dalam lomba yang serupa/sejenis baik tingkat regional maupun nasional.
8. Peserta lomba tidak harus linier dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para pelajar /
mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada pelajar/mahasiswa yang memiliki ide kreatif
dan mampu menuangkannya dalam desain walaupun yang bersangkutan tidak sedang
belajar secara formal di bidang tersebut.
9. Peserta yang lolos seleksi akan maju ke babak final dengan mempresentasikan hasil
karyanya di hadapan para juri dan wajib menyediakan slide presentasi serta format lainnya
dalam bentuk gambar diam/bergerak/ animasi apabila dibutuhkan untuk menunjang
presentasi.
10. Peserta yang lolos ke babak final wajib membuat dan menyertakan poster/banner pada saat
presentasi dengan ukuran minimal 1 m2. Isi poster/banner antara lain desain mobil itu
sendiri secara utuh, keunggulan desain mobil dan teknologi yang dipakai.

11. Babak final akan diselenggarakan pada acara Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah 2012
(PPI JATENG 2012) di Gedung PRPP Jawa Tengah Jl. Puri Anjasmoro – Tawang Sari –
Semarang, pada Tanggal 6 – 8 September 2012 di Bale Merapi.

KRITERIA PENILAIAN LOMBA
Lomba ini dinilai oleh juri yang sangat berkompeten di bidangnya. Adapun kriteria penilaian
lomba ini antara lain :
1. Desain hemat energi
2. Desain pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan
3. Desain ramah lingkungan
4. Desain eksterior dan interior mobil
5. Desain material mobil
6. Poster/Banner desain mobil

HADIAH LOMBA :
Bagi para pemenang akan diberikan :
1. Piala Gubernur Jawa Tengah untuk Juara 1
2. Piala Rektor UNISSULA dan Dekan FTI UNISSULA untuk Juara II dan Juara III
3. Sertifkat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah (BALITBANGDA JATENG)
4. Dana pembinaan untuk para pemenang sebesar Rp 2.250.000,Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang lomba ini bisa menghubungi panitia dan dapat
dilihat di http://fti.unissula.ac.id atau http://mobilistrik.unissula.ac.id.

ALAMAT PANITIA :
Panitia Lomba Desain Kreatif Mobil Ramah Lingkungan 2012
Fakultas Teknologi Industri UNISSULA
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 PO BOX 1054/SM,
Telepon: (024) 6583584 Psw.340.
Contact Person : Ibu Yogawati (081325054664)
Email : fti@unissula.ac.id dan desainmobilftiunissula@gmail.com
Website : http://fti.unissula.ac.id dan http://mobilistrik.unissula.ac.id

FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA DESAIN KREATIF MOBIL RAMAH LINGKUNGAN 2012
DATA PESERTA
NAMA KETUA TIM

:

NIS/NIM

:

ASAL SEKOLAH/PERGURUAN
TINGGI
FAKULTAS/PROGRAM STUDI
ALAMAT INSTANSI
TELEPON/HP
EMAIL

:

NAMA ANGGOTA TIM

: 1. ……………………………………………………………………………………..
NIS/NIM ……………………………………………………………………..
JURUSAN/PROGRAM STUDI ………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………..
NIS/NIM ……………………………………………………………………..
JURUSAN/PROGRAM STUDI ………………………………………….

:
:
:
:

Dengan ini menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar adanya, dan apabila
diketahui terdapat kesalahan/kekeliruan di kemudian hari, maka kami bersedia untuk diberi sanksi
/dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku

Semarang, …………………………………..2012
Mengetahui,
Ketua TIM

(________________________________)
NIS/NIM……………………………………….

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
NASKAH/PROPOSAL/DESAIN/ANIMASI LOMBA

Dengan ini menyatakan bahwa karya naskah/proposal/desain/animasi yang kami kirimkan
dalam Lomba “Desain Kreatif Mobil Ramah Lingkungan 2012” ini, adalah asli karya kami, tidak ada
unsur plagiat/jiplakan/duplikasi serta belum pernah diikutkan dalam lomba yang serupa/sejenis baik
tingkat regional/nasional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dan apabila diketahui terdapat kesalahan/kekeliruan
di kemudian hari, maka kami bersedia untuk diberi sanksi /dituntut sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Semarang, …………………………………..2012
Mengetahui,
Ketua TIM

(________________________________)
NIS/NIM……………………………………….

