SAYEMBARA DESAIN DAN PROTOTIPE CINDERAMATA FBS
BAGI MAHASISWA FBS UNY 2017
TEMA
“Menggali Kreativitas dan Mengasah Pemahaman Mahasiswa terhadap Almamater Melalui Desain Cinderamata
FBS sebagai Karya Kreatif, Ramah Lingkungan, dan Berciri Khas FBS”
LATAR BELAKANG
Cinderamata/souvenir khas suatu lembaga merupakan salah satu representasi lembaga yang
keberadaannya tidak dapat diabaikan. Cinderamata tidak sekedar sebuah benda, ia sekaligus merupakan ide,
gagasan, dan visi sebuah lembaga. Ini artinya, cinderamata adalah sesuatu yang khas dan unik sebagai
persembahan sebuah lembaga bagi pihak lain. Melihat potensi FBS UNY yang sangat besar, perlu kiranya
menggali dan memunculkan sebuah cinderamata yang dapat mendeskripsikan seluruh nilai, ide, dan visi FBS
UNY dengan sentuhan kreatif dari warga fakultas sendiri. Jadi, cinderamata tersebut menjadi unik dan khas
tidak saja karena memuat nilai, ide, dan visi lembaga, tetapi sekaligus karena ia diproduksi secara internal.
SYARAT PESERTA
1. Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNY yang masih aktif (dibuktikan dengan melampirkan fotokopi
Kartu Tanda Mahasiswa)
2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis)
3. Peserta hanya diperkenankan mengirim maksimal 2 buah karya
4. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba
KATEGORI SAYEMBARA
1. Cinderamata/Souvenir utama (dengan maksimal harga jual Rp500.000,00)
2. Cinderamata/Souvenir umum (dengan maksimal harga jual Rp200.000,00)
3. Cinderamata/Souvenir untuk pelepasan wisuda (dengan maksimal harga jual Rp 25.000,00)
SYARAT UMUM
1. Hasil karya harus orisinal, dibuat sendiri oleh mahasiswa, bukan tiruan dari desain dan prototype
cinderamata lain dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba/sayembara/dipublikasikan.
2. Peserta atas nama perorangan.
3. Desain menjadi hak milik panitia. Panitia berhak mempergunakan untuk berbagai kepentingan.
4. Mengisi formulir pendaftaran keikutsertaan (formulir dapat diunduh di http://fbs.uny.ac.id/sayembaradesain-dan-prototipe-cinderamata-fbs-uny-2017) atau dapat diambil di Kantor Unit Kerjasama dan Humas
FBS UNY, Gedung PLA Lt.2 FBS UNY.
5. Formulir pendaftaran yang sudah diisi dikirim melalui alamat email:ysu.humas.fbs@gmail.com atau
dikumpulkan beserta hasil karya dan deskripsi produksi karya.
KETENTUAN KARYA
1. Karya cinderamata/souvenir mencerminkan tema sayembara
2. Karya cinderamata/souvenir dapat berupa ucapan terima kasih atas kehadiran dalam event tertentu di
FBS UNY (kategori sayembara 1 dan 2)
3. Karya cinderamata/souvenir sebagai media sosialisasi/publikasi FBS UNY terhadap khalayak.
4. Karya cinderamata/souvenir diharapkan dapat sebagai daya tarik orang atau bahkan lembaga lain agar
visit/berkunjung/kuliah/bekerja sama di bidang akademik ke FBS UNY.
5. Karya cinderamata/souvenir diharapkan memiliki karakter/keunikan sehingga dapat sebagai pembeda
dengan lembaga, fakultas, atau universitas lain.
6. Karya cinderamata/souvenir dapat berbahan (kayu, keramik, kulit, logam, tekstil, fiber glass, plastik,
kertas, atau yang lainnya)
7. Karya cinderamata/souvenir paling kecil berukuran 10x30x40cm
8. Karya cinderamata/souvenir yang diikutsertakan lomba ini tidak pernah dilombakan atau dipamerkan
sebelumnya serta tidak boleh menggunakan materi gambar/foto yang melanggar hak cipta
9. Karya cinderamata/souvenir tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme, atau hal-hal
yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain
10. Karya harus asli buatan sendiri dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun
11. Dengan keikutsertaan, peserta dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh persyaratan

12. Desain dan prototipe cinderamata FBS UNY harus dilengkapi dengan penjelasan nama, bahan, fungsi,
dan kemudahan memproduksi secara massal.
13. Desain dan prototipe cinderamata tersebut akan diperuntukkan bagi a) tamu LN dan DN dan b) kenangkenangan pada saat pelepasan wisuda di FBS UNY.
14. Cinderamata pada kategori untuk diberikan saat pelepasan wisuda harus melambangkan
spirit wisudawan
15. Desain diberi deskripsi singkat yang mencakup judul karya, sumber ide dan alasannya, bahan dan
proses pembuatannya, serta penjelasan simbolisasi desain dan prototipe cinderamata FBS UNYyang
dinarasikan di atas kertas HVS (A4) menggunakan huruf Times New Roman 12pt spasi 1.5, maksimal 4
(empat)halaman.
16. Deskripsi desain, pernyataan orisinalitas karya, dan biodata peserta dikumpulkan bersamaan dalam
amplop tertutup dan diserahkan langsung ke sekretariat panitia.
17. Satu peserta maksimal dapat mengirimkan 2 (dua) desain dan prototipe cinderamata FBS UNY.
18. Desain dan prototipe cinderamata FBS UNY sudah diterima panitia selambat-lambatnya 11 Agustus 2017.
19. Desain dan prototipe cinderamata FBS UNY akan dinilai oleh tim juri dan menjadi hak panitia sayembara.
20. Dewan Juri bekerja secara profesional dan keputusan Dewan Juri TIDAK dapat diganggu gugat.
KRITERIA PENILAIAN
1. Makna simbolis yang termuat dalam penciptaan (25%).
2. Keharmonisan antara judul, sumber ide, dan kesesuaian dengan tema sayembara (25%).
3. Kreativitas dan orisinalitas karya(keunikan, artistik) (25%).
4. Komposisi bahan, warna, bentuk, dan tekstur (25%).
PEMENANG DAN HADIAH
1. Pemenang diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2017 di kantor Humas dan Kerja sama FBS dan melalui
website FBS.
2. Pemenang pada setiap kategori akan memperoleh sertifikat dan dana pembinaan sebesar:
 Juara 1 Rp2.000.000,00
 Juara 2 Rp1.500.000,00
 Juara 3 Rp1.000.000,00
 Juara Favorit masing-masing Kategori Rp. 1.000.000,00
Desain yang memenangkan sayembara akan diproduksi sebagai cinderamata FBS UNY.
SEKRETARIAT PANITIA
Kantor Unit Kerjasama dan Humas, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Gedung Pusat
Layanan Akademik, Lt. 2 FBS UNY, telp. (0274) 548207 Psw. 523, email: ysu.humas.fbs@gmail.com. Contact
person: Budi (08157940408), Nuning (08174127236), Anjar (081904028569).

