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A. LATAR BELAKANG  

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar 

tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan 

sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien 

(Kepmenaker Nomor 463/MEN/1993). Namun, K3 termasuk permasalahan yang banyak 

menyita perhatian berbagai organisasi karena permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan 

manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. 

Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HMTK) UNIMUDA Sorong akan mengadakan 

perlombaan tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat mengenai K3 untuk menambah wawasan kepada 

para siswa tentang pentingnya K3. Lomba tersebut, yaitu lomba esai untuk mengasah dan 

meningkatkan kreatifitas siswa se-Sorong Raya dalam dunia menulis. Adapula lomba poster 

yang akan mengasah kreatifitas siswa dalam seni desain grafis mengenai pentingnya K3. 

Oleh karena itu, (HMTK) UNIMUDA Sorong merasa perlu untuk mengadakan perlombaan ini 

dengan tema “Berbudaya K3 di Era Pandemi untuk Kesiapan Kerja” dan judul “Chemical 

Engineering Creative Idea Student Competition (ChECISCo). 

B. TEMA DAN SUB TEMA 

1. TEMA 

“BERBUDAYA K3 DI ERA PANDEMI UNTUK KESIAPAN KERJA” 

2.SUB TEMA 

 Pendidikan K3 

 Peran k3 dimasa pandemic 

 

C. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta adalah siswa SMA/SMK/MA se-Sorong Raya 

2. Peserta terdiri dari 2-3 orang dengan 1 orang ketua 

3. Setiap tim dapat mengikuti 2 cabang lomba sekaligus dengan ketua yang 

berbeda 

4. Membayar uang pendaftaran Rp 25.000/tim ke bank Mandiri No.Rek 

1600003046535 (An. Lydia Putry Prasetyaningtyas dan kirim bukti transfer ke 

0823 9892 3806 (Lydia) 

5. Peserta wajib mengirimkan foto Kartu Tanda Pelajar 

6. Melakukan registrasi pendaftaran 

http://bit.ly/PendaftaranChecisco2021 
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D. KETENTUAN KHUSUS 

1. Poster 

a. Sistem pembuatan karya 

 Poster dibuat berdasarkan tema dan sub tema yang telah 

ditentukan oleh panitia 

 Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinil, dan tidak memakai 

elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya 

cipta (bukan tiruan atau jiplakan) 

 Berukuran A1 (lebar x tinggi : 594 x 841 milimeter) 

 Resolusi minimal 300 dpl 

 Dapat terbaca dengan baik 

 Poster harus memuat judul, nama tim da nasal sekolah 

 Tidak mengandung SARA 

 Peserta mengirimkan karya melalui link yang telah disediakan 

http://bit.ly/PengirimanBerkasChecisco2021 

 Konfirmasi pengiriman via wa 0853 2596 5217 (resatu) atau 0852 

5404 0492 (laylil adha) dengan format: POSTER_NAMA 

TIM_NAMA SEKOLAH_JUDUL POSTER_SUDAH KIRIM 

b. Proses Perlombaan 

 Semua poster yang masuk ke panitia akan melalui proses 

penjurian untuk menentukan 10 finalis. 

 10 finalis yang terpilih karya poster akan di posting di social media 

HMTK UNIMUDA dan akan dipilih 5 juara dari jumlah like 

terbanyak 

 Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

 

c. Penilaian 

Kriteria penilaian Bobot  

Orisinalitas karya 10% 

Penilaian social media 10% 

Ketajaman analisis dan 
konten 

40% 

Desain dan visualisasi 40% 
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2. Essay 

a. Sistem pembuatan karya 

 Naskah merupakan gagasan orisinil peserta dan belum pernah 

dipublikasikan dalam bentuk apapun dan dimanapun 

 Nama penulis essay di tuliskan di bawah judul essay 

 Naskah terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan ( berisi latar 

persoalan dan identifikasi topic bahasan), isi (pembahasan dan 

analisis) dan konklusi (kesimpulan dan penutup). Tiga bagian 

tersebut tidak harus disebutkan secara eksplisit. 

 Naskah ditulis minimal 2 halaman dan maksimal 7 halaman. 

Jumlah halaman tidak termasuk cover dan lampiran-lampiran. 

 Naskah diketik dengan ketentuan: margin kiri,kanan, atas, bawah 

(4,3,3,3), kertas A4, Jenis font Times New Roman, ukuran font 

judul 20 dan ukiran font 12 serta spasi 1,5 

 Peserta mengirimkan karya melalui link yang telah disediakan 

  http://bit.ly/PengirimanBerkasChecisco2021 

 Konfirmasi pengiriman via wa 0853 2596 5217 (resatu) atau 0852 

5404 0492 (laylil adha) dengan format: POSTER_NAMA 

TIM_NAMA SEKOLAH_JUDUL ESSAY_SUDAH KIRIM 

 Naskah essay yang dikirim menjadi hak panitia 

 

b. Proses Perlombaan 

 Semua naskah yang telah masuk ke panitia akan mengikitu proses 

penjurian  

 Akan ditentukan 5 juara 

 Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 

 

c. Penilaian 

Kriteria penilaian Bobot 

Orisinalitas 10% 

Format penulisan 10% 

Gagasan 40% 

Argumentasi 40% 
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E. Waktu Pelaksanaan 

Pendaftaran    : 12-28 february 2021 

Pengumuman finalis (khusus poster) : 8 maret 2021 

Posting poster di social media  : 8 maret 2021 

Pengumuman + webianar  :15 maret 2021 

 

F. Narahubung dan Media 

Restu  : 0853 2596 5217 

Laylil  : 0852 5404 0492 

 

Instagram : @hmtkunimida 

Facebook  : Teknik Kimia Unimuda 

Email       : checiscohmtk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:checiscohmtk@gmail.com


 

LAMPIRAN 1  : FORMAT HALAMAN SAMPUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOMBA ESSAY 

<JUDUL> 

 

ChECISCo 

HMTK UNIMUDA 

 

Diusulkan oleh : 

<Nama Lengakap Ketua> 

<Anggota Tim 1> 

<Anggota Tim 2> 

 

 

 

 

 

<Nama Sekolah> 

<Kota> 

<Tahun> 



 

LAMPIRAN 2 : FORMAT BIODATA KETUA DAN ANGGOTA 

 

A. Identitas diri 

1 Nama Lengkap  

2 Jenis Kelamin  

3 Tempat dan Tanggal Lahir  

4 No. Telepon  

5 Alama Email  

 

 

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah/Sedang di Ikuti 

No Jenis Kegiatan Status Dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

 

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Identitas Pemberi 

Penghargaan 

Tahun  

1    

2    

3    

 

 

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

dipertanggung jawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demilian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam mengikuti lomba ChECISCo HMTK UNIMUDA Sorong. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Ketua Tim 

 

 

Tanda tangan 

(……………..) 

nama lengkap 

 

 

 



 

LAMPIRAN 3 : SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Asal Sekolah : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa poster/ essay dengan judul 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………....yang di ikutsertakan dalam Lomba ChECISCo (Chemical 

Engineering Creative Idea Student Competition) 2021 adalah orisisnil, merupakan ide 

creative asli saya, belum pernah diikutserakan dalam perlombaan sejenis dan atau 

belum pernah dipublikasikan. 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 

saya bersedia deberikan sanksi pembatalan keiukutsertaan dalam perlombaan 

tersebut. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. 

 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

Ketua Tim 

 

Materai 6000 

 

(…………………) 

  Nama lengkap 

      

 


