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1. Mobile Legend

Ketentuan Pesertaa.

Teknis Pertandinganb.

Peraturan Pertandinganc.

Peserta lomba E-Sport adalah KMBK dan alumni Prodi Bimbingan dan
Konseling.
Tiap peserta adalah perwakilan dari setiap angkatan.
Multi slot on (maksimal 2 slot tiap angkatan).

1.
 

2.
3.

Pertandingan menggunakan sistem draft pick.
Setiap tim beranggotakan 6 pemain dengan susunan 5 pemain utama dan 1
pemain cadangan (Jika ada pertukaran pemain harap konfirmasi ke panitia).
Pertandingan merupakan Best of 3 (main sampai ada tim yang menang 2x).
Jika ada tim yang kekurangan pemain, diperbolehkan meminjam pemain
dari tim lain dengan syarat sudah tidak ada lagi pemain dari angkatannya,
dan pemain pinjaman diperbolehkan atas persetujuan dari tim lawan.
Jika tim yang tidak lengkap setelah 10 menit dari waktu yang ditentukan,
maka tim lawan berhak mendapatkan kemenangan ronde pertama (0-1) dan
keterlambatan 20 menit menjadi (2-0).
Jeda waktu maksimal 5 menit untuk istirahat setelah melakukan
pertandingan setiap ronde untuk kemudian melanjutkan ronde berikutnya.
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6.

Dilarang menggunakan Cheat.
Dilarang menggunakan Drone View.
Dilarang memancing keributan.
Dilarang berbicara kasar.
Dilarang chat yang mengandung unsur sara.
Sportif.
Pemenang akan ditentukan ketika salah satu base di antara
kedua tim hancur.
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2. Poster

Peserta lomba media BK adalah seluruh KMBK aktif Program Studi
Bimbingan dan Konseling, angkatan 2017-2021.
Masing-masing perwakilan dari setiap kelas diharapkan 
mendaftarkan diri pada tautan Google Formulir yang akan 
disediakan oleh panitia.
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2.
 

a. Ketentuan Peserta

Juara I
Juara II         
Juara III         

1.
2.
3.

d. Hadiah
: Sertifikat + Uang Kuota
: Sertifikat + Uang Kuota
: Sertifikat + Uang Kuota
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16.

Tidak boleh surrender atau menyerah.
Skin: On | Chat Team: On | Chat All: Off | Emote: On | Radio all: off |
Jaringan tanggung jawab dari masing-masing tim.
Diperbolehkan pause dalam game masing-masing tim 2 kali dengan cara
mengetik “p” di chat all, pause maksimal selama 5 menit.
Chat all hanya dipergunakan untuk meminta penghentian waktu
(maksimal 2 kali setiap tim).
Jika ada yang terbukti melakukan kecurangan seperti cheat, maka akan
didiskualifikasi.
Seusai match setiap tim diharuskan SS (Screenshot), hasil dikirim kan ke
panitia lewat WhatsApp.
Sebelum pertandingan dimulai, ketua tim boleh mengajukan pergantian
pemain ke panitia. Pergantian pemain tidak bisa dilakukan jika permainan
telah dimulai.
Apabila tim lawan melanggar aturan, silahkan SS dan kirim buktinya
lewat kontak panitia.



Tema: “Quality Education”
Format poster :
a. Karya dibuat secara digital.
b. Sesuaikan dengan ukuran Instagram.
c. Format Softfile (.ai/psd/cdr) dan Convert Poster (.jpg, .png atau .jpeg).
Kriteria penilaian:
a. Ide atau gagasan.
b. Kesesuaian dengan tema.
c. Komunikatif, informatif, dan edukatif.
d. Keunikan karya.
e. Komposisi gambar dan warna.
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3.
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10.

Peserta yang mengikuti perlombaan diharapkan mem-follow akun
Instagram @himabkupi, @diesnatalisbkupi57, dan @prodibk.upi.
Peserta membuat poster dengan tema “Quality Education”.
Peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 (satu) poster.
Poster yang dikirimkan belum pernah diperlombakan
Segala bentuk kecurangan akan mengurangi penilaian dan/atau
didiskualifikasi.
Peserta bebas mengembangkan kreativitas dan inovasi pada karyanya
dengan tidak menampilkan hal yang mengandung unsur penghinaan
terhadap SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan atau nilai yang
melanggar aturan/hukum/norma yang berlaku.
Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh ketentuan lomba
media BK (poster) yang tercantum.

b. Ketentuan Lomba 



3. Cover Lagu

Peserta lomba cover lagu adalah seluruh KMBK aktif Program Studi
Bimbingan dan Konseling, angkatan 2017-2021.
Perwakilan dari setiap kelas diharapkan mendaftarkan diri pada tautan
Google beserta ss bukti follow (dan tersambung WhatsApp Group) yang
telah disediakan oleh panitia.
Instagram tidak boleh dikunci.
Peserta atau yang akan ikut mem-vote (like, comment) wajib mem-follow
akun Instagram @himabkupi, @diesnatalisbkupi57, dan @prodibk.upi.
Dalam video tersebut boleh memedley atau mencampurkan maksimal 4
lagu secara bersamaan.
Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh 
ketentuan lomba cover lagu yang tercantum.
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a. Ketentuan Peserta

b. Ketentuan Lomba
Tema merupakan lagu inspiratif mengenai “Quality Education”.
Cover lagu berbentuk solo/duet/band.
Durasi video cover maksimal 5 Menit.
Karya berupa live cover atau suara asli peserta, bukan lipsing.
Karya direkam dengan alat perekam apapun (handycam, SLR, smartphone,
dll) dengan ketentuan hasil rekaman video baik, tidak kabur, pencahayaan
baik, dan suara jelas.
Olahan video diperkenankan sebatas edit kejelasan video, pencahayaan,
dan kejelasan suara.
Tidak diperkenankan mengedit hingga mengubah suara asli peserta.
Diperbolehkan mengaransemen kembali musik (jenis musik
bebas), atau boleh memainkan alat musik sendiri dengan syarat
tidak mengubah not atau syair dasar lagu yang akan dicover.
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Juara I
Juara II         
Juara III         

1.
2.
3.

c. Hadiah
: Sertifikat + Uang Pembinaan
: Sertifikat + Uang Pembinaan
: Sertifikat + Uang Pembinaan



Judul lagu dan nama peserta, kelas, dan angkatan.
Keterangan video (menyesuaikan dengan judul lagu).

Video harus bersifat orisinal tidak plagiasi, tidak melanggar hak
kekayaan intelektual pihak manapun dan belum pernah
dilombakan sebelumnya.
Peserta mengembangkan kreativitas dan inovasi pada video dengan tidak
menampilkan adegan yang mengandung unsur penghinaan terhadap
SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan atau nilai yang melanggar
aturan/hukum/ norma yang berlaku.
Video dikirimkan ke tautan Google Drive yang telah disediakan oleh
panitia.
Karya video cover harus mencantumkan:

Video akan diunggah oleh panitia di akun Instagram @diesnatalisbkupi57.
Semua hasil karya yang telah didaftarkan menjadi hak milik panitia.
Panitia berhak menggunakan karya tersebut untuk kepentingan panitia
dengan tetap mencantumkan kredit pengunggah video cover.
Pengumuman pemenang pada saat main event & di akun Instagram
@diesnatalisbkupi57.
Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 
gugat.

c. Kriteria Penilaian
Kreativitas aransemen lagu.
Teknik vokal.
Atensi terhadap video cover (jumlah like & komentar menjadi nilai
tambahan).
Jika tidak sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan poin minus.
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16.
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2.
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4. Tik Tok

Partisipan lomba diharapkan untuk mengikuti teknis dan aturan lomba
yang dijelaskan.
Partisipan lomba diharapkan mengumpulkan karya untuk lomba terkait
sesuai dengan waktu yang ditentukan panitia.
Partisipan lomba diharapkan memakai pakaian sesuai dengan tata tertib
berpakaian di Prodi Bimbingan dan Konseling saat melakukan lomba
(dalam video).
Peserta mengembangkan kreativitas dan inovasi pada video dengan tidak
menampilkan adegan yang mengandung unsur penghinaan terhadap
SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan atau nilai yang melanggar
aturan/hukum/ norma yang berlaku.
Audien dilarang mengomentari yang merujuk kepada penghinaan
terhadap SARA, Pornografi, dan Kekerasan.
Keputusan dan arahan panitia bersifat mutlak.
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6.

a. Ketentuan Peserta

Judul video dan nama peserta, kelas, dan angkatan
JUDUL_NAMA_KELAS_ANGKATAN

Pendaftaran dimulai pada tanggal 19-26 November 2021 dengan mengisi
Google Form.
Partisipan lomba diharapkan mengumpulkan karya untuk lomba terkait
sesuai dengan waktu yang ditentukan panitia dimulai pada tanggal 27
November 2021 s.d 2 Desember 2021 Pukul 23.59.
Video dikirimkan ke tautan Google Drive yang disedikan oleh 
panitia terkait yang dimana karya video karya harus mencantum-
kan:

Video akan diupload oleh panitia di akun Instagram Dies Natalis
BK UPI.
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b. Teknis Lomba

Juara I
Juara II         
Juara III         

d. Hadiah
: Sertifikat + Uang Pembinaan
: Sertifikat + Uang Pembinaan
: Sertifikat + Uang Pembinaan

1.
2.
3.



Sistem penilaian akan dinilai oleh juri yang kompeten di bidang tersebut.
Tema : “Kualitas Pendidikan di Indonesia” Referensi (Sound: Welcome to
Indonesia).
Video kreasi berbentuk solo.
Durasi video cover maksimal 1 menit .
Karya merupakan ide keratif individu dan tidak moleh menjiplak/meniru
peseta lomba lain.
Karya dibuat pada aplikasi tiktok .
Peserta mengembangkan kreativitas dan inovasi pada video dengan tidak
menampilkan adegan yang mengandung unsur penghinaan terhadap
SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan atau nilai yang melanggar
aturan/hukum/norma yang berlaku.
Partisipan hanya bisa mengirimkan satu karya dan tidak sedang di
lombakan pada kegiatan lain.
Keputusan juri bersifat mutlak.
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8.
 

9.

Setiap pemain wajib menggunakan nama asli.
Peserta dapat mengakses link quizizz pada kolom chat.
Terdapat 20 soal, setiap soal diberi waktu selama 30 detik.

1.
2.
3.

a. Teknis Games Quizziz

5. Quizziz

Juara I
Juara II         
Juara III         

1.
2.
3.

: Sertifikat + Uang Pembinaan
: Sertifikat + Uang Pembinaan
: Sertifikat + Uang Pembinaan

Pengumuman pemenang melalui media sosial dan dihubungi langsung.
Pemenang diharap merepost kembali pengumuman tersebut 
di akun media sosial pribadi dan men-tag Instagram Dies Natalis BK UPI.

5.
6.

c. Sistem Penilaian

d. Hadiah



Mahasiswa aktif S1 Program Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
Percaya diri dan berkomitmen mencintai almamater.
Belum menikah.
Siap berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berpenampilan menarik.
Berwawasan luas termasuk wawasan BK, FIP, UPI, dan budaya Indonesia.
Mampu berkomunikasi dengan baik.
Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.
Bekomitmen menjadi Duta Mahasiswa BK.
Memiliki bakat positif yang dapat ditampilkan (menari, menyanyi, bermain
musik, bela diri, dan lain-lain).
Memiliki semangat belajar.
Pendaftaran atas nama individu.
Bersedia mengikuti seluruh aturan terkait pemilihan Duta BK 2021.
mampu berbahasa Inggris minimal pasif.
Setiap kelas minimal mengirimkan 1 perwakilan.
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10.
11.
12.
13.
14.

a. Ketentuan Peserta:
6. Duta BK

Mengisi formulir pendaftaran.
Softfile KRS terakhir.
Softfile KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
Softfile KHS (Transkrip nilai, biasanya dikeluarkan oleh fakultas).
Softfile sertfikat/piagam yang pernah diraih (optional).
Softfile foto close-up ukuran post card.
Softfile seluruh badan ukuran post card.
Softfile sertifikat TOEFL (optional).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b. Ketentuan Lomba
Seleksi Tahap 1 (Pemberkasan)

Peserta dilarang menggunakan nama pendek.
Peserta wajib mengikuti permainan sampai selesai.

1.
2.

b. Peraturan Permainan



Isi esai tidak boleh mengandung unsur SARA.
Esai yang ditulis menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang
baik dan benar.
Jenis huruf Times New Roman (TNR), Ukuran font 12, Spasi 1,5
Ukuran kertas A4, Margin 3-4-3-3, Before-After 0.
Naskah ditulis minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman (tidak
termasuk halaman sampul, halaman pernyataan,daftar
isi/gambar/table/lampiran - lampiran).
Struktur esai berupa pendahuluan-isi-penutup yang menjadi satu
bagian berbentuk narasi.
Bila ada kutipan, sertakan referensi atau daftar pustaka dengan APA
style.

Video bakat/pengembangan ide wirausaha (berdurasi 3-5 menit).
Esai tentang pengembangan diri (lampirkan dalam bentuk word dan pdf).
Berikut merupakan ketentuan penulisan esai :

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Table manner (video dibuat sekreatif mungkin).

1.
2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.

Seleksi Tahap 2 



Juara I
Juara II         
Juara III         

1.
2.
3.

c. Hadiah
: Sertifikat + Hampers
: Sertifikat + Hampers
: Sertifikat + Hampers



Pembayaran HTM dapat dilakukan oleh perwakilan kelas masing-masing
pada tanggal 29 Oktober – 7 November 2021.
Pembayaran HTM dapat melalui:

BNI 1173752728 A. N. Tria Mega Utari
BCA 283-163-9786 A. N. Muhamad Fathur Nur
OVO/Dana 083147438776 A. N. Nuraini Hasna Hamidah

Jika sudah melakukan transaksi pembayaran HTM diharapkan segera
menghubungi salah satu contact person dibawah ini dan melampirkan
bukti transaksi.

Ketentuan Pembayaran HTM
1.

2.

3.

TEKNIS PEMBAYARAN HTM LOMBA PRA EVENT DIES NATALIS 
BK FIP UPI KE-57

 

Biaya HTM yang harus dibayarkan sebesar Rp400.000/kelas.
Biaya HTM tersebut sudah termasuk biaya pendaftaran untuk semua
perlombaan (Mobile Legend, Poster, Cover lagu, Tiktok, Quizziz, Duta BK,
Personality Disorder Class, dan Parade Profesor BK).

Ketentuan HTM
1.
2.

Contact Persons:
089531519821 Tria Mega Utari
081337467645 Muhamad Fathur Nur
083836400995 Nuraini Hasna Hamidah


