
 



  

 

Salam Inovator Muda! 
Selamat datang di Malang para inovator harapan bangsa! 

Sebagai salah satu kota pendididkan di Jawa Timur, Malang 

terkenal akan inovasi-inovasi dari generasi mudanya. Melalui 

rangkaian acara SGM 9 (Scientific Great Moment 9), akan 

dipamerkan teknologi-teknologi unggulan karya anak bangsa 

demi mewujudkan indonesia yang jauh lebih baik. Tidak hanya 

memamerkan teknologi-teknologi saja, namun juga akan 

diadakan sesi tukar pikiran baik antar para pemuda maupun 

dengan dewan juri yang kompeten dalam bidangnya. Melalui 

acara ini Anda akan mendapatkan kenangan yang tidak akan 

pernah terlupakan, dan kami akan menjaminnya! 

Sampai jumpa di Malang, para inovator muda harapan 

Bangsa Indonesia! 

 

 

Malang, 3 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

A. Informasi Secara Umum 

Sebagai salah satu acara ajang pameran teknologi (Expo 

teknologi) karya unggulan anak bangsa, Exhibition SGM 9 akan 

dirincikan sebagai berikut: 

1. Garis Besar Acara 

a. Tema besar acara : Shine of Powerful Innovation 

b. Sub Tema:  

• Pertanian 

 Penerapan teknologi dalam menunjang 

sumberdaya alam yang ada di Indonesia khususnya 

dalam bidang pertanian demi mewujudkan pertanian 

Indonesia yang lebih maju dan mandiri. 

 

• Lingkungan 

Penerapan teknologi yang mampu mengatasi 

permasalahan lingkungan akibat adanya aktivitas 

manusia terutama akibat adanya globalisasi dalam 

upaya tercapainya pembangunan berkelanjutan 

Indonesia yang lebih ramah lingkungan. 

 

• Teknologi Terapan dalam Bidang Pangan 

 Penerapan teknologi dalam proses pengolahan 

pangan dalam rangka untuk pengembangan produk 

yang jauh lebih baik guna menjaga ketahanan pangan 

Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pangan Nasional. 

 

 

 

 



  

 

2. Pelaksanaan Acara  

 a. Hari, Tanggal : Minggu, 30 September 2018 

 b. Tempat Pelaksanaan : Lobi Lantai 1 Fakultas Teknologi 

Pertanian (FTP) UB  

 c. Pukul : 06.30 – selesai   

 

3. Ketentuan Peserta 

a. Peserta merupakan mahasiswa aktif diploma/S1 baik 

dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada 

di Indonesia dengan menunjukkan Kartu Tanda 

Mahasiswa pada form registrasi 

b. Peserta adalah kelompok atau tim yang terdiri dari 

maksimal 5 orang dari perguruan tinggi yang sama (2 

perwakilan pada hari-H)*apabila seluruh anggota tim 

hendak hadir pada hari-H, maka diperbolehkan, 

namun fasilitas yang disediakan hanya seperti yang 

tertera pada poin 9  

c. Satu tim dengan anggota yang sama hanya boleh 

mendaftarkan satu teknologi saja 

d. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi ketua 

pada satu tim 

 

4. Ketentuan Kompetisi: 

a. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pada 

link : http://bit.ly/FormExhibitionSGM9 yang dapat 

diakses pada website: arsc.tp.ub.ac.id 

http://bit.ly/FormExhibitionSGM9


  

 

b. Tahap pendaftaran akan dibuka pada 10 Juni -  10 

September 2018. Setiap peserta yang sudah mendaftar 

pada website diatas (poin a) wajib melakukan 

konfirmasi pada Cp: 081334345920 (Tyas) atau 

085806281565 (Fara) dengan format 

(NamaKetua_NamaKarya) paling lambat H+3 dari 

pendaftaran. 

c. Setiap tim diwajibkan melengkapi pembayaran 

pendaftaran sebesar Rp. 95.000,00 per tim ke No. 

Rekening 1661-01-002927-50-2 (BRI) atas nama 

Nanda Triachdiani  

d. Bukti Pembayaran diupload pada formulir pendaftaran 

pada link diatas (poin a) 

e. Peserta wajib mengupload poster karya pada formulir 

pendaftaran pada link diatas (poin a), poster akan 

digunakan sebagai publikasi acara dan juga akan 

dilakukan penilaian poster terbaik berdasarkan vote  

f. Peserta wajib menyiapkan bahan presentasi yang 

dikumpulkan pada saat Technical Meeting Exhibition 

SGM 9 

g. Dewan juri Exhibition terdiri dari berbagai kalangan 

dengan latar belakang keahlian sesuai dengan 

SubTema Exhibition SGM 9 

h. Pada saat hari-H Exhibition SGM 9 peserta 

diperbolehkan untuk membawa peralatan pendukung 

seperti X-banner, video cara kerja alat atau mesin 

(disarankan) atau peralatan pendukung lainnya  

i. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat 



  

 

j. Untuk pertanyaan seputar Exhibition SGM 9 dapat 

menghubungi : 

     Tyas: ID Line: nabilahrizka/ 081334345920 

     Fara: ID Line: faracn/ 085806281565 

k. Kuota peserta terbatas. Apabila kuota telah terpenuhi, 

pendaftaran akan ditutup dan akan diumumkan lebih 

lanjut. 

l. Ketentuan yang belum tercantum diatas akan dijelaskan 

di kemudian hari 

 

5. Ketentuan Karya: 

Karya yang didaftarkan pada Exhibition SGM 9: 

a. Karya teknologi dapat mempresentasikan gagasan 

yang kreatif, inovatif dan solutif sesuai dengan subtema 

dan permasalahan yang diangkat 

b. Karya bersifat orisinil (Karya sendiri) 

c. Karya merupakan teknologi berupa mesin atau alat  

(dengan ukuran maksimal : 2 x 1 m), apabila ukuran 

dari alat atau mesin melebihi ukuran maksimal yang 

ditentukan, maka peserta dapat membawa prototype.  

 

6. Tanggal Penting: 

Pendaftaran   : 10 Juni – 10 September 2018 

Technical Meeting   : 29 September 2018 

Pelaksanaan Exhibition  : 30 September 2018 



  

 

 

7. Kriteria dan Format Penilaian 

Kriteria Penilaian Exhibition SGM 9 yaitu sebagai berikut: 

     a. Penilaian dewan juri yang berdasarkan pada: Kebaruan, 

kebermanfaatan, Kecocokan tema, Kreativitas dan Inovasi 

serta publikasi dari karya teknologi 

b.  Penilaian poster karya yang dilakukan berdasarkan vote 

terbanyak pada akun instagram (@sgm_arsc) 

c.  Penilaian presentasi yang dinilai oleh sesama peserta 

Exhibition SGM 9 

 

8. Kategori Juara  

BEST OF THE BEST EXHIBITION TECHNOLOGY 

From Judges Assessment 

 

BEST OF THE BEST INSPIRING TECHNOLOGY 

From Participants Assessment 

 

GOLD, SILVER, BRONZE 

Medal Awards 

 

Other Awards 

 

 

 



  

 

9. Fasilitas : 

a.  Meja : 120 cm x 60 cm 

b. Kursi : 2 buah  

c. Ukuran stand 240 cm x 240 cm (seperti pada gambar 

berikut) 

 

*Layout dapat berubah sewaktu-waktu  

d. Konsumsi : 2 Orang  

e. Listrik : Max 500 watt  

f. Sertifikat  

g. Piala atau Medali *Berdasarkan Hasil Penilaian   

 

Contact Person: 



  

 

     Tyas: ID Line: nabilahrizka/ 081334345920 

     Fara: ID Line: faracn/ 085806281565 

 

Info Selengkapnya: 

Line  : @DOO3887E 

Instagram : @sgm_arsc 

Twitter  : @sgm_arsc 

FB  : Scientific Great Moment 

Website : arsc.tp.ub.ac.id 

 

 


