SEIKLAS TENTANG IKA UIR
Bahwa alumni merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan
almamaternya. Hubungan antara almamater dengan para alumni merupakan suatu
hubungan bathin dan hubungan emosional dimana almamater telah mencetak para
alumni menjadi insan-insan yang utuh sekaligus intelektual. Dalam kerangka ini pulalah
alumni bisa menempatkan diri untuk selalu menjaga kewajibannya untuk menjunjung
tinggi harkat, martabat, kehormatan dan nama baik dari almamaternya.
Bahwa atas dasar hubungan secara emosional ini juga, para alumni pada hakekatnya
mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan
membesarkan almamaternya sebagai salah satu wujud yang nyata dan dapat
ditunjukkan dalam usaha pembangunan nusa dan bangsa Indonesia guna mencapai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Bahwa eksistensi alumni merupakan produk karya cipta perguruan tinggi yang
dilatarbelakangi oleh berbagai disiplin ilmu, dirasakan perlu menyatukan diri, persepsi
yang terhimpun dalam suatu wadah perjuangan .untuk menciptakan rasa persatuan dan
pengabdian pada almamater dan dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan
yang berwawasan keilmuan dan semangat tridharma perguruan tinggi.
Atas dasar pokok-pokok pikiran diatas dan dengan mengaharapkan rahmat dan Ridha
Allah SWT dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mempersatukan potensi
alumni-alumni Universitas Islam Riau maka dipandang perlu untuk membentuk wadah
pemersatu yakni Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Riau

RENCANA DOKUMEN SAYEMBARA
LOGO IKA UIR
I.

Definisi Dan Tema Logo

1. Definisi
Logo secara umum lebih dikenal melalui indra penglihatan dengan tampilan visual. Hal
tersebut akan membangun citra dan ciri khas yang melekat pada organisasi. Logo IKA
UIR merupakan Simbol grafis yang mengandung makna dan pesan spesifik yang
mewakili penampilan khas organisasi sehingga mudah dikenali seketika. Logo berfungi
menanamkan persepsi dan menambah nilai psikologis dalam benak pemangku
kepentingan organisasi.

Desain logo merupakan sebuah karya yang dengan pilihan warna, bentuk huruf dan
komponen-komponen lain yang ada di dalam logo harus mampu mengkomunikasikan
tujuan dan karakter IKA UIR secara jelas, tepat dan seketika kepada Khalayak. oleh
penglihatan atau visual, seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut.
Perancangan Logo IKA UIR khusus untuk kepentingan IKA UIR yang nantinya akan
berdampak pada meningkatnya taraf pengenalan serta terbentuknya persepsi yang tepat
tentang IKA UIR.

2. Tema Logo

Desain Logo harus memiliki relevansi dengan tema :
IKA UIR
Membangun sinergi, memperkuat
almamater dan BER – keIndonesiaan.
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II. Persyaratan dan Ketentuan
1. Persyaratan Peserta

a) Perseorangan, Warga Negara Indonesia;
b) Berusia diatas 17 tahun;
c) Mengisi Formulir Keikutsertaan
d) Dewan Juri dilarang menjadi peserta sayembara.
2. Ketentuan Teknis

a) Tema logo “IKA UIR Membangun sinergi, Memperkuat Almamater yang
BERkeIndonesiaan”

b) Desain Logo bersifat orisinal dan baru, unik, mudah diingat, dan mampu
merefleksikan identitas;

c) Desain Logo tidak mengandung unsur SARA,

Pornografi

dan

tidak

melanggar hukum/aturan yang berlaku, tidak melanggar hak kekayaan
intelektual pihak manapun serta belum pernah dipublikasikan sebelumnya
maupun dilombakan;

d) Disain logo harus memuat Logo UIR
e) Desain logo harus dapat terlihat jelas walau ditampilkan dalam ukuran
kecil 10mm x 10mm;

f)

Desain logo harus dapat terlihat jelas ketika ditampilkan dalam media cetak,
layar televisi, layar monitor perangkat elektronik, pakaian maupun media
visual lainnya;

g) Desain logo wajib dilengkapi dengan deskripsi tentang filosofi, makna dan
maksud desain logo. Disampaikan dalam format .doc atau .docx atau PDF dan
dilampirkan bersama desain logo melalui e-mail ke ikauir2015@gmail.com;

h) Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) desain logo;
i)

Formulir keikutsertaan dilampirkan bersama Desain logo melalui e-mail ke
ikauir2015@gmail.com;
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j)

Desain logo disampaikan dalam bentuk berwarna (Full Colour) dan

Monochrome dengan ukuran file maksimal 5 MB dalam salah satu format
JPG atau PDF atau VECTOR EPS melalui e-mail ke :
ikauir2015@gmail.com
dengan mencantumkan “Desain Logo IKA UIR” pada subyek e-mail;
format nama berkas logo : nama peserta_LOGO IKA UIR
format nama berkas deskripsi logo : nama peserta_DESKRIPSI LOGO IKA UIR
format nama berkas formulir : nama peserta_FORMULIR PENDAFTARAN

k) Penerimaan desain logo dimulai hari Sabtu Rabu tanggal 1 Februari 2020 dan
berakhir pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 23.59 WIB;

3. Ketentuan Umum

a) Desain logo yang diikutsertakan dalam sayembara menjadi hak milik IKA UIR;
b) IKA UIR berhak untuk mengubah baik bentuk, ukuran maupun warna dan
memakainya untuk semua keperluan IKA UIR tanpa adanya kewajiban
memberikan royalti kepada pemenang;

c) Peserta wajib memenuhi semua perundang-undangan, peraturan dan ketentuan
yang ber- laku.
III. KRITERIA PENILAIAN
1. Pemeriksaan persyaratan administrasi

a) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia
Kongres IV IKA UIR.

b) Peserta yang lulus persyaratan administrasi akan dilanjutkan dengan
penilaian teknis

c) Penilaian teknis dilakukan oleh tim juri.
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2. Penjurian

a) Dewan Juri terdiri dari :
1. Dr. M. Badri, SP. M.Si, (Ketua)
2. Munir, S. Sos, M. Krim (Sekretaris)
3. DR Koko Iskandar, S.Ag, M.Si
4. Dr. Ardiyansyah, SH, MH
5. Azwirman, SE. M.Acc

b) Dewan Juri bersifat kolektif, kolegial dan dipimpin oleh Ketua Dewan Juri;
c) Dewan Juri tidak melayani surat menyurat maupun komunikasi dengan
peserta sayembara;

d) Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Kriteria Penilaian Dewan Juri
Kriteria Penialaian Dewan Juri meliputi :
a. Orisinalitas Desain,
b. Relevansi Desain Logo dengan Tema Sayembara,
c. Makna

dan

falsafah

logo

(mengandung

unsur

logo UIR,

Keilmuan,

keindonesiaan, Budaya lokal, dan Modern),
d. Estetika,
e. Kekuatan Daya Tarik Logo.

4. Pemenang
Pemenang Sayembara Logo diputuskan oleh Rapat Dewan Juri berdasarkan urutan
penilaian, DAN YANG MENERIMA HADIAH HANYA JUARA PERTAMA YANG
TERPILIH;
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5. Pengumuman Pemenang
Pengumuman Pemenang Sayembara Logo IKA UIR dilaksanakan pada tanggal 19
Februari 2020 melalui website UIR di www.uir.ac.id;
6. Diskualifikasi
Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Pemenang melakukan pelanggaran
terhadap

syarat

dan

ketentuan

sayembara,

IKA

UIR

berhak

melakukan

diskualifikasi dan mencabut hadiah dan penghargaan terkait.

IV. HADIAH
Hadiah Pemenang sayembara Logo IKA UIR sebesar Rp 3.000.000,; (Tiga Juta Rupiah)
*) Pajak Hadiah ditanggung oleh Pemenang

V.

JADWAL DAN TAHAPAN
a.
c.
d.

Publikasi/pengumuman Sayembara
Penerimaan Hasil Karya Peserta
Pembukaan Hasil Karya Peserta

31 Januari s.d 18 Februari 2020
2 – 18 februari 2020
10 s.d 18 Februari 2020

d.

Seleksi oleh Dewan Juri

18 februari 2020 s.d 19 februari 2020

e.

Pengumuman Pemenang

19 Februari 2020

f.

Penyerahan Hadiah dan Penghargaan

23 Februari 2020

VI. PEMBATALAN/DISKUALIFIKASI PEMENANG
1. Desain tidak orisinal;
2. Desain pernah disayembarakan atau dilombakan;
3. Peserta adalah anggota Dewan Juri;
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VII. SEKRETARIAT
Informasi lebih lanjut seputar lomba dapat mengunjungi :
1. Alamat
: Sekretariat Panitia Kongres IV IKA UIR(gedung PKM lt 1) Kampus UIR
Jl. Kaharudin Nst No. 113 P. Marpoyan
Simpang Tiga - Pekanbaru.
2. Email

: ikauir2015@gmail.com

3. Website

: www.uir.ac.id

4. NO. HP / WA : YOSA (0813 2514 0462)

Sayembara Logo IKA UIR

Page 6

