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KETENTUAN LOMBA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI DIES NATALIS KE-69
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA 2021
A. LATAR BELAKANG
Hari lahir (Dies Natalis) adalah suatu budaya bagi sejumlah besar kalangan
didunia, karena dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting yang mana
menjadi titik awal perjalanan kehidupan. Oleh karena itulah moment tersebut
dirayakan dengan penuh antusiasme, fanatisme, dan rasa syukur yang
mendalam. Terlebih, selain itu tentunya adalah bertambahnya usia, yang mana
didalamnya melingkupi hararapan-harapan prospek kedepannya dan peningkatan
kedewasaan tentunya.
Tidak hanya bagi manusia, bertambahnya usia bagi organisasi pun juga
menjadi momentum munculnya harapan-harapan untuk organisasi tersebut di
masa mendatang. Untuk itu, pada Hari Lahir Universitas Krisnadwipayana
(UNKRIS) yang akan genap berusia 69 (Enam Puluh Sembilan) tahun ini. Pada di
usia saat ini tentunya kedepannya UNKRIS memiliki harapan agar seluruh
element Universitas dapat berkarya tanpa mengesampingkan profesionalitas.
Pelajar dan mahasiswa adalah generasi muda yang merupakan element
penting bagi bangsa dan negara, serta merupakan aset yang diharapkan mampu
melanjutkan pembangunan di masa mendatang di berbagai sektor kehidupan
dalam berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pencapaian pembangunan
tersebut tidak lepas dari dunia pendidikan yang diperolehnya dari bangku belajar.
Oleh karena itu, pendidikan yang diperoleh hendaknya dapat memberikan bekal
untuk melangkah agar tujuan pembangunan sesuai dengan harapan.
Memasuki era 5.0 saait ini selaras dengan kemajuan dunia teknologi
informasi, dunia terasa semakin menyempit dan kian mengglobal dalam konteks
peradaban teknologi. Demikian pula halnya dengan informasi dalam dunia
pendidikan, kian hari semakin terasa amat menyeluruh dan kompleks, terutama
selaras dengan kompleksitas jenjang dan jenisnya. Begitupun halnya dengan
perguruan tinggi yang ada di dunia ini, seolah terpaparkan semakin majemuk
dalam aneka ragam jenis perguruan tinggi dan spesifikasi fakultas serta jurusan.
Semua yang ditawarkan dalam profil perguruan tinggi terasa seolah amat
menjanjikan dan memberikan gambaran masa depan lebih baik.
Untuk itu maka kita harus mengikuti perkembangan yang ada saat ini, oleh
karenanya kami bermaksud dengan adanya kegiatan dies natalis ini maka kami
berencana untuk mengadakan beberapa perlombaan yang nantinya akan kita
gunakan untuk kepintingan UNKRIS itu sendiri dari segi teknologi.
B. TEMA LOMBA
“UNKRIS Menuju Perguruan Tinggi Unggul”

PANITIA DIES NATALIS

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
Kampus UNKRIS Jatiwaringin P.O.Box 7774/Jat.CM.JAKARTA 13077
Telp. 846 2229 – 846 2230 – 846 2231, Fax. 846 2461

C. JENIS LOMBA
a) Videografi
b) Koreografi Jingle UNKRIS
c) Fotografi
d) Tiktok Video Kreatif
e) Slogan UNKRIS
f) Batik UNKRIS
D. WAKTU PELAKSANAAN
Pendaftaran Pengumpulan Video
Penilaian
Pengumuman Pemenang

: 25 Februari s/d 20 Maret 2021
: 21 – 30 Maret 2021
: 10 April 2021

E. PERSYARATAN PESERTA
Masing-masing Peserta wajib mengikuti dan men-subcribe akun Instagram
(@kampus.unkris) dan Youtube (Unkris1952)
F. KETENTUAN PERLOMBAAN
1. LOMBA VIDEOGRAFI
a) Peserta Pelajar (SMA/SMK/sederajat)
b) Peserta terdiri dari Individu atau kelompok (Max 5 Orang)
c) Durasi video 1-3 menit.
d) Bebas menggunakan peralatan apapun. Contoh : kamera, handycam dan
lain-lain.
e) Video dimasukan ke google drive lalu kirimkan link video ke email
marketing@unkris.ac.id (dengan format Subject : Lomba Videografi
(spasi) Nama (spasi) No Telp.)
f) Video dikirim dalam format HD 720p atau 1080p.
g) Karya bersifat orisinil, belum pernah diikut sertakan dalam lomba apapun
dan belum pernah diunggah atau dipublikasikan sebelumnya.
h) Hasil karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema dan kriteria
perlombaan.
i) Video yang diikutsertakan dalam lomba menjadi hak panitia, serta dapat
digunakan untuk kepentingan panitia dengan ketentuan menyertakan
nama pembuat sebagai pemegang hak cipta.
j) Video yang diikut sertakan lomba hanya diperbolehkan mengangkat satu
sub tema.
k) Orisinalitas (karya asli, bukan jiplakan) dan hak cipta menjadi hak milik
peserta.
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l) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Apabila terdapat
bahasa asing atau bahasa daerah, diwajibkan untuk menyertakan subtitle
(terjemahan) dalam Bahasa Indonesia.
m) Video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, dan politik.
n) Video utuh tanpa potongan jeda atau iklan yang bersifat komersial atau
promotif dan dalam bentuk selesai diproduksi.
o) Penjurian akan sangat memperhatikan kualitas gambar, tata suara, dan isi
sebagai poin penting dalam penilaian.
p) Dalam video wajib menununjukkan identitas Unkris.
q) Video yang dikirimkan peserta boleh di Upload di sosial media pribadi
dengan memention akun instagram resmi UNKRIS (@kampus.unkris).
2. KOREOGRAFI JINGLE UNKRIS
a) Peserta Internal Kampus (Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Unkris)
b) Durasi video 1-2 menit.
c) Peserta terdiri dari Individu atau kelompok (Max 5 Orang)
d) Bebas menggunakan peralatan apapun. Contoh:kamera, handycam dan
lain-lain.
e) Video dimasukan ke google drive lalu kirimkan link video ke email
marketing@unkris.ac.id (dengan format Subject : Lomba Koreografi
(spasi) Nama (spasi) No Telp)
f) Video dikirim dalam format HD 720p atau 1080p.
g) Karya bersifat orisinil, belum pernah diikut sertakan dalam lomba apapun
dan belum pernah diunggah atau dipublikasikan sebelumnya.
h) Hasil karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema dan kriteria
perlombaan.
i) Video yang diikutsertakan dalam lomba menjadi hak panitia, serta dapat
digunakan untuk kepentingan panitia dengan ketentuan menyertakan
nama pembuat sebagai pemegang hak cipta.
j) Video yang diikut sertakan lomba hanya diperbolehkan mengangkat satu
sub tema.
k) Orisinalitas (karya asli, bukan jiplakan) dan hak cipta menjadi hak milik
peserta.
l) Video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, dan politik.
m) Video utuh tanpa potongan jeda atau iklan yang bersifat komersial atau
promotif dan dalam bentuk selesai diproduksi.
3. FOTOGRAFI
a) Peserta Pelajar (SMA/SMK/sederajat)
b) Peserta terdiri dari Individu.
c) Foto memiliki keselarasan dengan tema
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Jenis kamera DSLR, kamera saku atau kamera HP
Foto tidak mengalami proses editing
Editing sebatas leveling dan saturation tanpa mengubah keaslian subjek
Format foto berwarna maupun hitam putih dengan media digital
Sertakan judul dan keterangan judul (caption) dalam hasil foto
Hasil foto dikirim lewat email marketing@unkris.ac.id (dengan format
Subject : Lomba Fotografi (spasi) Nama (spasi) No Telp)

4. TIKTOK VIDEO KREATIF
a) Peserta Internal Kampus (Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Unkris)
b) Video kreasi sesuai dengan tema lomba.
c) Peserta terdiri dari Individu atau kelompok (Max 5 Orang)
d) Durasi video 30-60 detik.
e) Wajib memakai hastag #Kampus.unkris.
f) Video wajib di-keep posting selama periode lomba sampai pengumuman
pemenang.
g) Peserta mengirimkan link ke email marketing@unkris.ac.id (dengan
format Subject : Lomba Tiktok Unkris (spasi) Nama (spasi) No Telp)
h) Peserta wajib mem-posting video Tiktok di instagram & tag akun
(@kampus.unkris).
5. SLOGAN UNKRIS
a) Peserta Umum (Dosen, Karyawan, Mahasiswa Unkris dan Pelajar
SMA/SMK/ Sederajat)
b) Peserta terdiri dari Individu.
c) Membuat slogan (kata-kata yang menarik) Slogan bisa dibuat dalam
bentuk poster dan bentuk lainnya dengan tulisan sekreatif mungkin.
d) Slogan dibuat di kertas ukuran A4
e) Karya harus orisinil dan belum pernah dipublikasikan atau diikut sertakan
lomba sebelumnya.
f) Scan hasil karya kalian lalu kirimkan ke alamat E-mail
marketing@unkris.ac.id (dengan format Subject : Lomba Slogan (spasi)
Nama (spasi) No Telp
g) Karya yang terpilih nantinya akan menjadi hak milik UNKRIS.
6. BATIK UNKRIS
a) Peserta Umum (Dosen, Karyawan, Mahasiswa Unkris dan Pelajar
SMA/SMK/ Sederajat).
b) Peserta terdiri dari Individu.
c) Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan tidak sedang
disertakan dalam lomba lainnya.
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d) Karya berupa 1 lembar karya desain motif Batik UNKRIS yang dibuat pada
kertas A3. seluruh dokumen desain discan menjadi file dan dikirim ke
email: marketing@unkris.ac.id (dengan format Subject : Lomba Batik
Unkris (spasi) Nama (spasi) No Telp
e) Desain motif Batik Khas UNKRIS, dapat diaplikasikan menjadi seragam
Kerja yang meliputi desain Kemeja, Blouse, Busana Muslim, Blazer, scraf,
Busana Ready towear, merchandise UNKRIS (tas, topi, kaos urbane, dll).
f) Semua berkas karya dikemas dalam satu amplop besar dan diserahkan
ke sekretariat panitia sampai batas akhir pendaftaran.
g) Teknis pengerjaan bebas manual atau digital. Karya desain motif Batik
Khas UNKRIS, juga dilengkapi dengan keterangan bahwa motif tersebut
bisa diproduksi dengan teknik Batik Tulis, Batik Cap dan atau Kombinasi
keduanya.
h) Karya desain Motif Batik Khas UNKRIS, mengacu pada nilai-nilai simbolik
maupun fisik yang menjadi penanda Prestasi monumental Universitas
Krisnadwipayana.
i) Sumber ide yang dapat dikombinasikan :
1. Landmark/Bentuk Bangunan ikonik di Universitas Krisnadwipayana
2. Unsur-unsur logo UNKRIS yang telah distilisasi
3. Simbol-simbol pendidikan/pembelajaran
4. Simbol-simbol Kota Bekasi sebagai representasi lokasi Universitas
j) Karya desain motif Batik Khas UNKRIS dengan produk turunannya
memenuhi aspek-aspek artistik dan fungsi ergonomi serta teknik produksi,
yang memungkinkan diproduksi secara massal.
k) Peserta dapat mengirimkan 1 desain Motif Batik Khas UNKRIS.
l) Panitia berhak menggunakan karya yang diikutsertakan dalam lomba
untuk kepentingan Universitas Krisnadwipayana dan menyempurnakan
desain pemenang ketika desain tersebut akan diaplikasikan.
m) Batik sudah harus diterima Panitia tgl 20 Maret 2021 jam 16.00 WIB.
n) Seluruh karya desain yang dikirim menjadi milik panitia lomba.
G. MEKANISME LOMBA
1. Pendaftaran
a. Free Biaya pendaftaran
b. Link Pendaftaran www.unkris.ac.id/dies_natalis
c. Konfirmasi pendaftaran ke contact person panitia.
2. Pengiriman Lomba
Konfirmasi pengiriman Lomba ke contact person panitia dengan format:
Lomba_Judul_Nama Lengkap_Instansi.
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Serta dikirimkan ke email marketing@unkris.ac.id dengan format :
Lomba_Judul_Nama Lengkap_Instansi.
3. Grand Final Lomba
Pengumuman pemenang dilakukan melalui
Kampus.unkris pada tanggal 10 April 2021.

akun

media

social

H. KRITERIA PENILAIAN
1. Kriteria Penilaian video dilihat dari kreativitas (30%) kesesuaian konten
dengan tema (30%) dan Nilai pesan yang disampaikan (40%).
2. Juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila
ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Keputusan dewan juri dan panitia dalam melakukan seleksi tidak dapat
diganggu gugat.
I. PENGHARGAAN
Hadiah Lomba akan diberikan pada saat kegiatan Dies Natalis UNKRIS 2021
Untuk total hadiah berjumlah ratusan juta rupiah terdiri atas :
Lomba – Lomba
Juara 1
: Rp. 2.000.000 + 25% BPP
Juara 2
: Rp.1.500.000 + 25% BPP
Juara 3
: Rp.1.000.000 + 25% BPP
Juara Harapan : Rp. 500.000 + 25% BPP
Total : Rp. 5.000.000 / Lomba
J. INFORMASI
Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui :
1. Sekretariat
Sekretariat : Gd. Rektorat Ruang Pendaftran
Website
: Unkris.ac.id
Instagram
: (@kampus.unkris)
Facebook
: (@kampus.unkris)
Twitter
: (@kampus.unkris)
Youtube
: (@kampus.unkris)
Email
: marketing@unkris.ac.id
2. Narahubung
082110723854 (M.irfan Yudhi)
082211896166 (Heninda Ambariani)
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Lampiran I
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA LOMBA
Saya yang bertandatangan dibawah ini
Nama Lengkap
:
Asal Instansi
:
No. HP/Telepon
:
Menyatakan bahwa Video berjudul ”……………………..….............…….” Yang
diikut sertakan dalam lomba yang diselenggarakan oleh Dies Natalies Unkris yang
ke 69, benar-benar karya yang orisinil, belum pernah dipublikasikan, dan diikut
sertakan dalam perlombaan apapun.
Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya tersebut maka
saya bersedia menerima konsekuensi apapun yang diberikan dan sanksi sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada
paksaan danpengaruh dari pihak manapun.
..……………………….. 2021

Materai 10.000
dan TTD
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Lampiran II

