
 
 
 

KETENTUAN LOMBA DESAIN MASKOT 
DALAM RANGKA MEMPERINGATI DIES NATALIS KE-65 DAN LUSTRUM XIII 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2019 
 
 

A. TEMA LOMBA  
Tema Lomba adalah: 

“Universitas Negeri Malang Berinovasi ” 
  

B. KRITERIA LOMBA  
1. Pendaftaran Tidak Dipungut Biaya (Gratis). 
2. Peserta adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang. 
3. Peserta dapat atas nama perorangan. 

4. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan tidak sedang disertakan 

dalam lomba lainnya. 
5. Melampirkan formulir pendaftaran berisi identitas pengirim (nama, ktm, karpeg.) dan 

lembar orisinalitas karya yang dapat didownload pada laman www.um.ac.id. 
6. Karya berupa 1 lembar konsep desain dan 1 lembar karya desain maskot yang dicetak 

dalam ukuran A4 dan dibackup berupa file dalam CD. Desain maskot dapat diturunkan 
menjadi bentuk merchandise meliputi desain action figure, gantungan kunci, tas, stiker, 
kaos, jaket (bisa ditambah lagi). Setiap desain ditampilkan dalam 1 lembar kertas A4. 

7. Semua berkas karya dikemas dalam satu amplop besar dan diserahkan ke sekretariat 
panitia sampai batas akhir pendaftaran. 

8. Teknis pengerjaan bebas manual atau digital. Karya desain turunan dilengkapi dengan 
keterangan teknis ukuran desain dan material. 

9. Konsep dasar desain maskot menyesuaikan dengan tema. 
10. Karya desain maskot dengan produk turunannya memenuhi aspek-aspek artistik dan 

fungsi ergonomi serta fungsi promosi. 
11. Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 jenis paket karya. 
12. Panitia berhak menggunakan karya yang diikutsertakan dalam lomba untuk kepentingan 

Universitas Negeri Malang dan menyempurnakan desain pemenang ketika desain 
tersebut akan diaplikasikan. 

13. Finalis karya desain maskot akan dipamerkan di pameran akademik dan wajib mengikuti 
workshop lanjutan untuk memproses desain maskot dan penentuan juara. 

14. Karya dikirim ke email: panitialustrum13.um.ac.id paling lambat tanggal 31 Juli 2019 
pukul 16.00 WIB. 

15. Pengumuman hasil finalis lomba melalui laman www.um.ac.id pada tanggal 17 Agustus 
2019. 

16. Pemenang berhak atas piagam d a n  t r o p h y  penghargaan dari Rektor Universitas 
Negeri Malang serta mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.500.000 (dipotong pajak). 

http://panitialustrum13.um.ac.id/
http://www.um.ac.id/


17. 10 Nominator masing-masing mendapat hadiah uang sebesar Rp 1.000.000 (dipotong 
pajak). 

18. Seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat. 
19. Keputusan juri bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 

C. KETENTUAN KHUSUS 
Berikut kami sampaikan ketentuan khusus keikutsertaan dalam sayembara : 
1. Peserta mendaftarkan diri dengan mengisi dan menyerahkan kembali formulir yang 

dapat diperoleh di Sekretariat Panitia atau diunduh melalui website, menghubungi  via 
email resmi panitia, atau mengunduh link yang disediakan di website resmi Universitas 
Negeri Malang.  

2. Karya desain belum pernah diikutkan pada lomba serupa atau dipublikasikan (bersifat 
orisinil), mengacu pada referensi gambar yang wajib dilampirkan berikut Surat 
Pernyataan Orisinalitas pada saat pengumpulan desain.  

3. Jika dikemudian hari terdapat bukti bahwa karya desain pemenang terbukti tidak 
orisinil, panitia berhak membatalkan pemenang dan diproses sesuai dengan hukum 
yang berlaku. 

4. Tim juri terdiri dari berbagai kalangan, antara lain: akademisi  dan profesional serta tidak 
berhak mengikuti sayembara. 

5. Seluruh karya desain yang dikirim menjadi milik panitia lomba. 
6. Penjurian akan dilakukan dalam 2 tahap,  

Tahap 1 dilakukan untuk menentukan finalis. 
Tahap 2 dirancang menjadi workshop lanjutan bagi finalis, akan dilakukan untuk 
menentukan pemenang.  

 
D. KRITERIA PENILAIAN 

1. Ide dan Orisinalitas. 
2. Estetika dan Ergonomic. 
3. Kesesuaian isi tema dan visi dan misi Universitas Negeri Malang sebagai lembaga 

pendidikan. 
4. Tingkat kemungkinan aplikasi real untuk produk turunannya. 

 
E. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN  

Pengumpulan Karya pada tanggal 1 Juni s.d. 31 Juli 2019, di Sekretariat Panitia Lustrum XIII 
UM Tahun 2019 di Graha Rektorat Lantai 1. 

 
Sekretariat Panitia Lustrum XIII UM Tahun 2019 
d.a. Sub Humas Bagian Kerjasama dan Humas BAKPIK-UM (Graha Rektorat Lantai 1) 
Jl. Semarang 5 Malang 
E-mail : panitialustrum13@um.ac.id@um.ac.id 
website : www.um.ac.id 
Media Sosial : 
Instagram : @universitasnegerimalang 

http://www.um.ac.id/


Facebook : @informasi.UM 
Twitter : @UM_1954 
Youtube : /UniversitasNegeriMalangOfficial 
PPID : www.ppid.um.ac.id 
  


