


adalah suatu ajang perlombaan desain untuk mahasiswa 

D1/D2/D3/S1 se-DIY yang mempunyai dua cabang lomba 

yaitu Fotografi dan Desain Poster 



Tema               2020 
Selama 6 bulan terakhir hidup penuh berita tentang Covid-19, baik di 

media social maupun media digital. Covid-19 ini berhasil mengubah 

kebiasaan yang kita lakukan sehari hari menjadi seakan akan kita tidak 

berdaya, karena gerak langkah yang dibatasi adanya Covid-19. Di era ini 

kita dituntun untuk mampu beradaptasi dengan kebisaan-kebiasaan baru 

dimanapun kita berada. Untuk itu diperlukannya kretaivitas masyarakat 

Indonesia yang dapat mengimbangi aktifitas sehari hari dalam 

beradaptasi di era baru ini 



timeline 

•24 September 2020 – 

22 Oktober 2020 

Gelombang 1 

•23 Oktober 2020 – 

24 November 2020 

Gelombang 2 

•25 – 27 November 

2020 

Penjurian 

•28 November 2020 

Pengumuman 



fotografi 
sub tema 



Syarat Peserta 
1. Peserta dari kalangan Mahasiswa D1/D2/D3/S1 se-D.I. Yogyakarta. 

2. Peserta dipungut biaya sebesar Rp.15.000/karya untuk gelombang I dan Rp. 

20.000/karya untuk gelombang II. 

3. Peserta merupakan perorangan. 

4. Peserta hanya diperkenankan mengirim karya maksimal 2 buah foto. 

5. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba seperti 

tercantum dibawah ini. 

 

Syarat Karya Fotografi 
1. Karya fotografi harus sesuai tema yaitu Kreativitas Indonesia di Era Adaptasi 

Kebiasaan Baru 

2. Peserta diperbolehkan menggunakan kamera digital dan DSLR dengan ketentuan 

foto minimal 2500 x 1875 pixel dalam bentuk softcopy atau menggunakan 

kamera smartphone dengan resolusi kurang lebih 2500 x1875 pixel. 

3. Karya harus asli buatan sendiri dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk 

apapun. 

4. Membuat deskripsi karya fotografi dengan menyertakan judul, keterangan foto 

(caption), tanggal pengambilan gambar, dan nama peserta dalam bentuk 

namapeserta.docx di website mufest.himatikauny.org. 

5. Olah digital diperbolehkan sebatas perbaikan kualitas foto (contras, hue, 

cropping, dodging, burning, saturation, level, curve, noise reduction/dust 

removing). 



6. Dilarang menambahkan tulisan atau gambar apa pun didalam karya foto yang 

dilombakan. 

7. Karya yang masuk tidak pernah dilombakan atau dipamerkan sebelumnya serta 

tidak menggunakan materi gambar/foto yang melanggar hak cipta. 

8. Karya tidak boleh mengandung unsur pornograf, SARA, sadisme atau hal-hal 

yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

9. Kriteria penilaian foto adalah ide atau gagasan, keunikan foto, teknis, esktetika 

atau keindahan, kesesuaian foto dengan tema, dan deskripsi foto. 

10. Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak 

dapat diganggu gugat. 

11. Dengan keikutsertakan, peserta dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh 

persyaratan. 

Alur Pendaftaran Fotografi 
1. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pada tanggal 24 September 2020 

sampai 22 Oktober 2020 untuk gelombang I dan tanggal 23 Oktober 2020 

sampai 24 November 2020 untuk gelombang II. 

2. Tiap peserta boleh mengikutkan lebih dari satu karya (maksimal 2 foto). 

3. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran di website 

mufest.himatikauny.org/form dengan melampirkan foto tanda pengenal 

mahasiswa (KTM)  

4. Setiap peserta wajib mentransfer biaya pendaftaran sebelum mengirimkan hasil 

karya ke nomer rekening 098701023861532 (BRI) atas nama Akmal Hibban 

Habibie 



5. Setelah melakukan pentransferan peserta langsung menghubungi panitia ke 

085869664264 (Wulan) atau 081802137781 (Nia) melalui Whatsapp dengan 

menyebutkan nama peserta, universitas, jam transfer, dan nomor hp.  

6. peserta mengupload karya disertai scan bukti pembayaran melalui 

mufest.himatikauny.org/upload-karya/ 

7. Batas pengiriman karya pada tanggal 24 November 2020. 

Aspek Penilaian 

Ide atau Gagasan 
Karya berasal dari ide dasar atau gagasan-gagasan lewat 

objek yang dipotret untuk menghasilkan karya yang unik 

Keunikan 
Karya memiliki nilai keunikan, memiliki ciri khas 

tersendiri,anti mainstream 

Teknis 
Hal yang bersifat teknis yang masuk dalam aspek penilaian 

yaitu focus atau ketajaman, pencahayaan, editan foto 

Estetika 
Mencakup sudut pandang pengambilan foto dan komposisi 

foto (letak objek-objek dalam bidang foto) 

Kesesuaian Tema Hasil foto sesuai dengan tema yang diambil 

Deskripsi Foto 
Deskripsi foto yang dapat menjelaskan mengenai objek 

dalam karya fotografi 

SKOR : 

0-100 

0-100 

0-100 

0-100 

0-100 

0-100 

Skor Akhir = Jumlah Skor : 6 



desain poster 
sub tema 



Syarat Peserta 
1. Peserta dari kalangan Mahasiswa D1/D2/D3/S1 se-D.I. Yogyakarta. 

2. Peserta dipungut biaya sebesar Rp.15.000/karya untuk gelombang I dan Rp. 

20.000/karya untuk gelombang II. 

3. Peserta merupakan perorangan. 

4. Peserta hanya diperkenankan mengirim karya maksimal 2 buah karya. 

5. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba seperti 

tercantum dibawah ini. 

 

Syarat Karya  
1. Karya poster harus sesuai tema yaitu Kreativitas Indonesia di Era  Adaptasi 

Kebiasaan Baru  

2. Poster dibuat berukuran A3 dan maksimal 1080×1350 pixels dengan format PNG. 

3. Desain poster menggunakan aplikasi umum (Corel Draw, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator). 

4. Karya harus asli buatan sendiri dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk 

apapun. 

5. Karya yang dilombakan harus sesuai tema perlombaan dan memenuhi kriteria 

perlombaan. 

6. Karya hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

7. Karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme, atau hal-

hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 



Syarat Karya Desain Poster 
1. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pada tanggal 24 September 2020 

sampai 22 Oktober 2020 untuk gelombang I dan tanggal 23 Oktober 2020 

sampai 24 November 20202 untuk gelombang II. 

2. Tiap peserta boleh mengikutkan lebih dari satu subtema dalam karya poster 

(maksimal 2 karya). 

3. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran di website 

mufest.himatikauny.org/form dengan melampirkan foto tanda pengenal 

mahasiswa (KTM)  

4. Setiap peserta wajib mentransfer biaya pendaftaran sebelum mengirimkan hasil 

karya ke nomer rekening 098701023861532 (BRI) atas nama Akmal Hibban 

Habibie 

5. Setelah melakukan pentransferan peserta langsung menghubungi panitia ke 

085869664264 (Wulan) atau 081802137781 (Nia) melalui Whatsapp dengan 

menyebutkan nama peserta, universitas, jam transfer, dan nomor hp. 

8. Kriteria penilaian poster adalah ide atau gagasan, keunikan karya, kemampuan 

IT, esktetika atau keindahan, kesesuaian karya dengan tema serta pesan yang 

disampaikan melalui poster tersebut, dan bersifat komunikatif, informatif, 

edukatif, serta persuasif. 

9. Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak 

dapat diganggu gugat. 

10. Dengan keikutsertakan, peserta dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh 

persyaratan. 



6. peserta mengupload karya disertai scan bukti pembayaran melalui 

mufest.himatikauny.org/upload-karya/ 

7. Batas pengiriman karya pada tanggal 24 November 2020 

Aspek Penilaian 

Ide atau Gagasan 

Penyajian poster memiliki gagasan yang jelas, menarik, dan 

isinya dapat dipahami dengan baik dan mudah oleh 

masyarakat 

Keunikan Karya 
Karya memiliki nilai keunikan, memiliki ciri khas tersendiri, 

anti mainstream, dan belum pernah dipublikasikan 

Kemampuan IT Teknik peserta dalam menggunakan aplikasi editing 

Estetika atau Keindahan 

 Font : poster menggunakan font yang sesuai untuk 

melengkapi konten dan teks terbaca jelas. 

 Warna : pilihan warna meningkatkan visibilitas poster. 

Perbedaan saturasi warna digunakan dengan bijak. 

 Layout : tata letak poster tetap menjaga keseimbangan 

desain poster 

Kesesuaian Karya Isi dalam poster sesuai dengan tema yang diberikan 

Penyajian Bersifat komunikatif, informatif, edukatif, serta persuasif 

SKOR : 

0-100 

0-100 

0-100 

0-100 

0-100 

0-100 

Skor Akhir = Jumlah Skor : 6 



Contact Person 
081217900875 (Angga) 

085869664264 (Wulan)  

081802137781 (Nia) 



Selamat Mencoba 
dan 

Semoga Sukses 
Mufest.himatikauny.org 

@mufest.himatikauny 

@himatika_uny 


