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POSTERPOSTER

Peserta terbuka untuk seluruh mahasiswa
aktif di Indonesia.
Peserta adalah mahasiswa D3/S1, dibuktikan
dengan scan atau foto Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM).
Peserta lomba adalah individu dan bukan
kelompok (terdiri dari 1 orang).
Setiap instansi diperbolehkan mengirim lebih
dari 1 peserta.
Peserta yang sudah terdaftar tidak dapat
diganti dengan alasan apapun.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui
tautan
bit.ly/LombaPOSTERNASIONALBKUPI2021
yang berisi Nama Lengkap, NIM,
Semester/Angkatan, Fakultas/Prodi, Asal
Perguruan Tinggi, Alamat Perguruan Tinggi,
Alamat E-mail, ID Line, Nomor WhatsApp, scan
atau foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
Peserta wajib follow Instagram @himabk
@dienatalisppb @prodibk dan memberikan
bukti screenshot pada Google Formulir.
Peserta wajib melakukan konfirmasi
pembayaran melalui Chat Whats App ke
nomor (Wa.me/082130692589) dengan
format : NAMA LENGKAP_POSTER
NASIONAL_INSTANSI_KONFIRMASI
PEMBAYARAN. Dengan disertakan bukti
pembayaran.  

KETENTUAN PENDAFTARAN



POSTERPOSTER

Peserta wajib menaati peraturan dan
ketentuan yang telah dibuat oleh panitia.
Peserta diharapkan membuat poster sesuai
dengan tema yang telah ditentukan, yaitu
“Quality Education” dengan sub tema: -
Education For All. - Peran Mahasiswa Dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidikan. - Tips
Mengatasi Learning Loss Saat Pembelajaran
Daring.
Karya dibuat secara digital dengan: Format:
JPG/JPEG/PNG Ukuran A3 (29,7 cm x 42 cm)
Apabila peserta mengundurkan diri, maka
uang pembayaran tidak dapat dikembalikan.
Dalam pembuatan poster, tidak mengandung
unsur keasusilaan, moral, kekerasan,
pornografi, dan SARA.
Merupakan hasil karya otentik dan belum
pernah dipublikasikan sebelumnya.
Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak
cipta, panitia tidak bertanggung jawab atas hal
tersebut.
Panitia akan berasumsi bahwa seluruh hasil
karya yang diikutsertakan merupakan karya
orisinil peserta.
Peserta diwajibkan meng upload hasil
karyanya ke Insagram tag akun @himabk
@dienatalisppb @prodibk.
Keputusan pemenang adalah mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat. 

PERATURAN LOMBA



POSTERPOSTER

Pendaftaran dan pengumpulan karya
dilaksanakan dari tanggal 23 November 2021
s.d. 13 Desember 2021 pukul 23.59 WIB.
Berkas yang dikumpulkan lebih dari waktu
yang ditentukan tidak akan diterima. 
Pemenang akan diumumkan pada tanggal 25
Desember 2020.
Keputusan juri bersifat mengikat dan tidak
dapat di ganggu gugat.

PENGUMPULAN KARYA

Pembukaan: 1 November 2021.
Share pamflet lomba road to main event: 1
November 2021.

TIMELINE



FOTOGRAFIFOTOGRAFI

DESKRIPSI

Foto memiliki makna mengenai Kualitas
Pendidikan, yang menggambarkan
bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia.

Tema : Kualitas Pendidikan
Tingkat Perlombaan : SMA/SMK/MA dan
Perguruan Tinggi
Batas Pengiriman Karya : 6 Desember 2021,
pukul 23.59 WIB

PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA

Peserta yang lolos ke tahap 3 besar akan
diberitahukan oleh panitia dan diwajibkan hadir
pada Dies Natalies tanggal 24 Desember 2021
untuk mempresentasikan hasil karyanya.

Juara I : Plakat + Sertifikat + Uang Pembinaan
Juara II : Plakat + Sertifikat + Uang Pembinaan
Juara III : Plakat + Sertifikat + Uang
Pembinaan

HADIAH-HADIAH

Finalis akan dipilih berdasarkan urutan 3 nilai
tertinggi dan ditentukan 3 juara,
dengan hadiah masing-masing sebagai berikut :



FOTOGRAFIFOTOGRAFI

Peserta merupakan siswa tingkat
SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi
Seindonesia dibuktikan dengan hasil scan
atau foto Kartu Tanda Pelajar/Kartu Tanda
Mahasiswa.
Lomba bersifat individu (perseorangan).
Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1
(satu) foto.
Peserta melakukan pembayaran sebesar Rp
….. ,- melalui Bank BNI, No. Rek: 1173752728
a.n. Tria Mega Utari atau melalui Bank BCA,
No. Rek: 283-163-9786 a.n. Muhamad Fathur
Nur atau bisa juga melalui OVO/Dana:
083147438776 a.n Nuraini Hasna Hamidah

KETENTUAN PESERTA

Peserta diperbolehkan menggunakan jenis
kamera apapun kecuali kamera ponsel.
Karya foto yang dikirim merupakan hasil
ciptaan sendiri, tidak menjiplak, tidak
mengambil milik orang lain, dan belum pernah
diikutsertakan dalam lomba lainnya, dan di
segala bentuk media baik skala regional,
nasional maupun internasional.
Karya foto tidak mengandung unsur
penghinaan, Suku, Agama, Ras, dan
Antargolongan (SARA) dan pornografi
Foto haya boleh diedit exposure dan contrast

KETENTUAN FOTO



FOTOGRAFIFOTOGRAFI

Instagram peserta tidak diperkenankan di-
private
Peserta mem-follow akun dan tag Instagram
@himabk dan @diesnatalisbk serta
menyertakan hashtag (#DiesnatalisBKUPI,
#himabk2021, #reaktorkebaikan,
#ciptakanreaksikebermanfaatan)
Peserta mem-posting hasil foto ke Instagram
menggunakan judul dan caption semenarik
mungkin sesuai dengan tema dan cerita dari
foto yang dipotret
Jumlah like menjadi nilai tambah

Peserta mengunduh formulir sesuai lomba
yang diikuti melalui link yang tercantum di
bio instagram Dies Natalis BK UPI
Peserta melakukan pembayaran sebesar
yang telah ditentukan melalui Bank BNI,
dengan nomor rekening 1173752728 a.n.
Tria Mega Utari atau melalui Bank BCA
dengan nomor rekening:  283-163-9786 a.n.
Muhamad Fathur Nur atau bisa juga melalui
OVO/Dana 083147438776 a.n Nuraini
Hasna Hamidah

KETENTUAN PENDAFTARAN LOMBA
PHOTOGRAPHY



FOTOGRAFIFOTOGRAFI
Setelah melakukan pembayaran, langkah
selanjutnya, peserta melakukan konfirmasi via
Whatsapp beserta bukti pembayaran dengan
format : 

Mengirimkan formulir pendaftaran, bukti
pembayaran, dan hasil scan kartu identitas
(KTM/Kartu Pelajar) dengan subjerk
Photography_(Nama Lengkap Peserta) ke
alamat e-mail .. 
Peserta kembali melakukan konfirmasi
pengiriman berkas via Whatsapp dengan
format : 

Pengiriman paling lambat 6 Desember 2021,
pukul 23.59 WIB
Peserta yang lolos ke tahap 3 besar akan
diberitahukan oleh panitia pada Dies Natalies
Tanggal 10 Desember 2021 

“Photography_(Rekening Atas Nama
Siapa)_(Nama Lengkap Peserta)_(Asal Sekolah
atau Perguruan Tinggi)” 
ke Contact Person 083100511206 (Thufail) via
WA

Nama Lengkap : 
Alamat E-Mail : 
Asal Sekolah : 

Ke Contact Person : 083100511206 (Thufail) via
WA 



FOTOGRAFIFOTOGRAFI

Batas pendaftaran tanggal 30 November 2021
Penilaian oleh Juri pada tanggal 7-9 Desember
2021
Pengumuman 3 besar Finalis dan pemenang
pada tanggal 24 Desember 2021 

KETENTUAN ADMINITRASI



VIDEO KONSELINGVIDEO KONSELING

Peserta lomba terdiri dari 7 orang konseli dan
1 orang konselor.
Satu tim hanya boleh mengirimkan satu
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) sesuai
dengan tema lengkap dimulai dari beginning
stage hingga terminating stage beserta
dengan verbatimnya.
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang
diikutsertakan dalam lomba bersifat orisinil
dan belum pernah diikutsertakan atau
dipublikasikan dalam lomba serupa.
Kelompok yang dilombakan merupakan
kelompok yang memiliki gejala permasalahan
homogen dengan ketentuan masalah
mencakup bidang : 
Pribadi-sosial 
Belajar
Karier
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)
Menggunakan pendekatan: (pilih salah satu)

REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) 
Person Centered Therapy
Gestalt Therapy
Cognitive Behavior Therapy 

Sumber yang menjadi rujukan adalah : 
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) &
Simulasi konseling kelompok diperuntukkan
bagi siswa SMP maupun SMA. 

KETENTUAN

1.
2.
3.

a.
b.
c.
d.



VIDEO KONSELINGVIDEO KONSELING

Melampirkan Rencana Pelaksanaan Layanan
(RPL) sesuai dengan sistematika yang
disediakan.
Simulasi wajib menggunakan satu pendekatan
yang sama dengan Rencana Pelaksanaan
Layanan (RPL) yang dikirimkan sebelumnya.
Properti pendukung ditanggung oleh peserta.
Jika peserta telah mengirimkan Rencana
Pelaksanaan Layanan (RPL) 

Mengisi Form pendaftaran yang dapat
diunduh di (link pendaftaran)
Melakukan registrasi pendaftaran sebesar: Ke
no rekening
Mengirim From pendaftaran, bukti
pendaftaran, scan/foto Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) ketua dan anggota
kelompok, beserta Rencana Pelaksanaan
Layanan (RPL) dalam bentuk PDF dengan
format _Asal Univ_Nama Ketua ke
(email/gform)

PENDAFTARAN



VIDEO KONSELINGVIDEO KONSELING
Setiap tim mengirimkan Rencana Pelaksanaan
Layanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Sifat dan Isi Rencana Pelaksanaan Layanan
Kreatif, Objektif, dan Inovatif. Tulisan
berisi gagasan kreatif yang tidak bersifat
emosional atau tidak subjektif, serta
didukung oleh sumber yang terpercaya. Di
samping itu, tulisan bersifat inovatif yang
belum pernah ada sebelumnya, namun
memiliki landasan teori yang jelas dan
realistis.
Logis dan Sistematis. Setiap langkah
penulisan dibuat secara sistematis dan
runtut sesuai dengan ketentuan.
Orisinalitas Karya. Karya tulis bersifat
orisinal dan belum pernah dipublikasikan
atau diikutsertakan dalam lomba serupa.

Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling
Kelompok terdiri dari:

Halaman Judul. Halaman judul berisi judul
permasalahan, sub tema, identitas peserta
(pemimpin kelompok (ketua tim) anggota
yang terdiri dari nama/NIM), nama
perguruan tinggi peserta.
Halaman pengesahan 
Daftar isi
Deskripsi Masalah. Deskripsi masalah
merupakan suatu paparan yang
menjelaskan identitas konseli yang akan
dibahas dalam kelompok dan gejala
masalah yang sering muncul dengan jelas,
logis, dan runtut. 

1.

2.



VIDEO KONSELINGVIDEO KONSELING

Tahapan Konseling. Kelompok Tahapan
dalam konseling kelompok dijelaskan
dengan verbatim untuk memperdalam
ketrampilan konselor dalam pelaksanaan
konseling kelompok. 

Beginning Stage. Beginning Stage adalah fase
dimana para peserta menumbuhkan rasa
nyaman, saling percaya,dan rasa saling
mengenal satu sama lain. Untuk mencapai
tujuan tersebut konselor dapat menggali
tujuan dan harapan masing-masing peserta
yang ingin dicapai dalam konseling kelompok.
Konselor juga memfasilitasi tumbuhnya norma
bersama yang diharapkan bisa memfasilitasi
kelompok mencapai tujuan. Indikator
tercapainya tujuan dalam beginning stage
ketika kohesivitas kelompok sudah terjadi dan
dengan demikian kelompok siap memasuki
tahap working stage.



VIDEO KONSELINGVIDEO KONSELING
Working Stage Fase. ini adalah fase utama
dalam konseling kelompok, dimana pada fase
ini berfokus untuk mencapai tujuan awal yang
sudah disepakati. Untuk mencapai tujuan
tersebut diperlukan dinamika kelompok yang
lebih dinamis yang meliputi diskusi, saling
berbagi pendapat dan pengalaman,
memecahkan masalah atau tugas-tugas
dengan pendekatan dan teknik yang akan
dipakai. Dalam fase ini konselor perlu
memperhatikan dengan sungguh-sungguh
dinamika kelompok yang terjadi karena
peserta dapat berperilaku dan bereaksi dalam
berbagai cara dan bisa saja diartikan lain oleh
peserta lainnya. Jika para peserta sudah
merasa masalah mereka selesai atau sudah
mendapatkan solusi tentang masalah yang
dihadapi, maka konseling kelompok bisa
dilanjutkan ke fase terakhir. 
Terminating stage. Terminating Stage adalah
fase terakhir dalam konseling kelompok. Pada
fase ini konseli berbagi tentang apa yang
sudah mereka dapatkan dengan memberi
kesempatan untuk belajar pengalaman dari
yang lain dalam menghadapi masalahnya,
perubahan yang terjadi pada mereka, dan apa
rencana mereka kedepannya setelah
mengikuti konseling kelompok ini. Para
peserta juga mengucapkan selamat tinggal
dan mengakhiri konseling kelompok yang
telah mereka sampaikan dan juga
menanyakan kembali apakah pada kelompok
setelah selesai di tahap ini akan melanjutkan
pertemuan di lain waktu.



VIDEO KONSELINGVIDEO KONSELING

Naskah ditulis 7-20 halaman dihitung dari
pendahuluan sampai daftar pustaka.
Jumlah halaman tidak termasuk cover,
halaman pengesahan, daftar isi serta
lampiran-lampiran. Jumlah halaman yang
tidak sesuai dengan ketentuan akan
mempengaruhi penilaian.
Bahasa Indonesia yang digunakan harus
baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan (EYD). 
Naskah diketik pada kertas ukuran A4,
jenis huruf Times New Roman ukuran 12,
dan spasi 1,5.
Batas Pengetikan:
Samping kiri 4 cm
Samping kanan 3 cm
Batas atas 3 cm dan bawah 3 cm

3. Aturan Penulisan 
a.

b.

c.

d.



ESAIESAI

Peserta adalah mahasiswa D3/S1, dibuktikan
dengan scan atau foto Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM).
Tema yang diusung ialah “ Quality of
Education“. 
Lomba bersifat individu (perseorangan).
Setiap peserta hanya mengirimkan satu karya
esaI
Esai yang dikirimkan merupakan karya asli
(original) yang belum pernah diikutsertakan
pada perlombaan apapun dan belum pernah
dipublikasikan di media manapun.
Jenis perlombaan esai bukan call for paper. 
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui
tautan bit.ly/LombaEsaiBKUPI2021
Peserta membayar biaya pendaftaran yang
dibayarkan melalui No. Rek Bendahara Umum
dienatalis dan konfirmasi pembayaran ke
nomor bendahara umum diesnat
Segala bentuk kecurangan dan plagiarisme
akan berakibat pada pengurangan nilai
bahkan diskualifikasi.

SYARAT DAN KETENTUAN



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
Struktur esai berupa pendahuluan-isi-penutup
yang menjadi satu bagian berbentuk narasi.
Bila ada kutipan, sertakan referensi atau daftar
pustaka dengan APA style.
Di dalam file esai sertakan nama lengkap dan
asal perguruan tinggi di bagian awal sebelum
judul.

PANDUAN 

Format Penulisan

ESAIESAI



Pendaftaran dilakukan secara daring melalui
tautan bit.ly/LombaEsaiBKUPI2021 yang
berisi Nama Lengkap, NIM,
Semester/Angkatan, Fakultas/Prodi, Asal
Perguruan Tinggi, Alamat Perguruan Tinggi,
Alamat E-mail, Nomor WhatsApp, Judul Esai,
dan lampiran berbentuk jpg/jpeg (scan/foto
KTM, foto diri formal, dan bukti pembayaran).
Setelah melakukan pendaftaran, karya dapat
dikirimkan melalui email
bkdiesnatalis@gmail.com dengan subjek
Judul Esai_Nama Pengirim_Asal Universitas
(body email jangan dikosongkan).
Esai dikirim dalam bentuk pdf. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya
dilaksanakan dari tanggal 23 November 2021
s.d. 13 Desember 2021 pukul 23.59 WIB.
Berkas yang dikumpulkan lebih dari waktu
yang ditentukan tidak akan diterima.
Peserta yang masuk ke dalam 3 besar akan
diberitahukan oleh panitia dan diwajibkan
mengirimkan video presentasi esai (durasi
maksimal 5 menit) melalui email
bkdiesnatalis@gmail.com maksimal tanggal
23 Desember 2020 pukul 23.59 WIB.
Pemenang akan diumumkan pada tanggal 25
Desember 2020.
Keputusan juri bersifat mengikat dan tidak
dapat di ganggu gugat.

Pengumpulan Karya 

ESAIESAI



SELAMAT BERKARYASELAMAT BERKARYA


