
 

 

SAYEMBARA 
DESAIN LOGO FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

TAHUN 2021 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili 

identitas atas suatu bentuk identitas, seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau 

produk. FTI UNISSULA telah memiliki logo sebelumnya dan dengan berkembangnya waktu serta 

organisasi di FTI maka perlu diadakannya pembaruan logo fakultas dengan tetap mengakar pada 

nilai-nilai yang dimiliki berdasarkan sejarah pendirian, serta Visi Misi FTI UNISSULA. 

Lomba desain logo ini diadakan sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Lahir (Harlah) FTI ke-

28 yang jatuh di Tahun 2021. 

 
Persyaratan Peserta: 

1. Masyarakat umum, termasuk dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni di lingkungan FTI dan 

UNISSULA, terkecuali Panitia Kegiatan Harlah FTI ke-28 

2. Perorangan atau kelompok dengan anggota maksimal 3 orang 

3. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran 

4. Peserta wajib mengisi form pendaftaran dan surat pernyataan  

5. Menyertakan scan identitas diri berupa KTP atau KTM 

6. Melampirkan file desain logo dalam format: PNG, JPG, JPEG, atau format lainnya. 

7. Melampirkan uraian penjelasan dan filosofi dari konsep desain logo  

8. File poin 4 s.d 7 dikirimkan melalui https://bit.ly/desainlogofti 

 
 
 
 
 



 

 
Kriteria Lomba Desain Logo: 

1. Logo mampu mencirikan nilai-nilai keislaman, pendidikan, dan teknologi, serta sesuai dengan 

Visi Misi FTI UNISSULA 

2. Logo tidak menggunakan symbol yang berbau SARA. 

3. Logo bersifat sederhana dan mudah diingat 

4. Logo bersifat karya orisinil dan belum pernah diikutkan atau menang dalam lomba sejenis. 

5. Semua logo yang diterima adalah hak milik Panitia. 

6. Panitia berhak untuk mengembangkan desain logo yang ada. 

7. Ketentuan pemenang lomba tidak dapat diganggu gugat. 

Kriteria Penilaian Desain Logo : 
1. Orisinalitas karya 

2. Relevansi logo dengan ciri-ciri yang diinginkan dan Visi Misi 

3. Kreativitas dan estetika 

4. Uraian penjelasan dan filosofi logo 

5. Daya tarik desain logo 

Hadiah lomba : 
- Juara 1 sebesar Rp. 3.000.000,- 

- Juara 2 sebesar Rp. 2.000.000,- 

- Juara 3 sebesar Rp. 1.000.000,- 

- Juara favorit sebesar Rp. 500.000,- 

 

 

Semarang, 17 Agustus 2021 

Dekan FTI, 

ttd 

Dr.Ir.Novi Marlyana, ST.,MT.,IPU. 

NIK. 210600019 

 
 

 


