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PENGANTAR 

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana 
(Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). 

 

 

TEMA LOMBA 

"Kenali Ancamannya Kurangi Risikonya" 

Pesan yang harus disampaikan dalam karya lomba adalah memberikan pemahaman kepada audien 
bahwa dengan mengenali potensi bencana di tempat kita berada, kita dapat mengurangi risiko bencana.  

Disarankan untuk mengunduh dan mempelajari: 

 Buku Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 (buku-renas-pb.pdf)  

 Buku Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 (sendai frame work 
PRB 2015 2030.pdf) 

Melalui situs lamb2019.dinus.ac.id. 

 

 

KELOMPOK PESERTA  

 Kelompok pelajar SD/MI/SMP/MTS 

 Kelompok pelajar SMA/MA/SMK 

 Kelompok umum Mahasiswa/Umum 
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LINI MASA LOMBA 

 Pengiriman Karya  : 2 Mei 2019 - 1 Oktober 2019 

 Pengumuman Finalis : 10 Oktober 2019 

 Penghargaan Pemenang : Oktober 2019 (tanggal diinformasikan menyusul) 

 

 

SYARAT DAN KETENTUAN 

 Peserta dapat terdiri atas 1-5 orang. 

 Peserta dapat mengirimkan karya lebih dari satu.  

 Karya berupa animasi 2D atau 3D atau gerak-henti (stop-motion). 

 Karya berdurasi minimal 30 detik dan maksimal 120 detik.  

 Karya dikirimkan dalam format .MP4 dengan resolusi 1280x720 dengan ukuran file maksimal 
100 MB. 

 Karya tidak berisikan merek dagang atau logo dari pihak lain. 

 Karya tidak mangandung unsur SARA. 

 Karya wajib menambahkan klip pembuka yang menampilkan logo LAMB 2019 dan klip penutup 
yang menampilkan informasi penyelenggara; Klip pembuka dan klip penutup masing-masing 
berdurasi 2 detik; Materi untuk klip pembuka dan klip penutup adalah gambar yang disediakan 
oleh penyelenggara; klip pembuka dan klip penutup tidak dihitung sebagai penambah durasi 
karya yang dilombakan. 

 

 

 

(Gambar untuk klip pembuka) 
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(Gambar untuk klip penutup) 

 

 Penyelenggara lomba bebas dari segala tuntutan hukum atas karya yang dilombakan, dan segala 
bentuk pelanggaran dan konsekuensinya yang terkait kepemilikan hak cipta menjadi tanggung 
jawab peserta. 

 Hak cipta atas karya yang dilombakan menjadi milik peserta. 

 Universitas Dian Nuswantoro dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang 
selaku penyelenggara memiliki hak untuk menggunakan, menggandakan dan mempublikasikan, 
karya lomba dalam segala bentuk media tanpa batasan waktu. 

 Penyelenggara lomba berhak mengubah peraturan lomba selama pelaksanaan lomba. 

 Keputusan penyelenggara lomba dan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. 

 

 

MEKANISME PENDAFTARAN 

1. Mengunduh gambar untuk klip pembuka dan klip penutup melalui situs lamb2019.dinus.ac.id 
untuk dikomposisi ke dalam karya yang akan didaftarkan (klip pembuka + animasi + klip 
penutup). 

2. Mengunggah karya melalui akun media sosial YouTube masing-masing dengan menyertakan 
hastag: #lamb2019   #udinusAnimasi   #bpbdKotaSemarang   #mitigasiBencana   
#salamTangguh. 

3. Login gmail dengan akun ketua tim peserta.  
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4. Mendaftar melalui situs lamb2019.dinus.ac.id menu Pendaftaran. 

5. Mengecek status pendaftaran karya melalui situs lamb2019.dinus.ac.id atau melalui konfirmasi 
dari penyelenggara yang dikirim ke akun surel peserta. 

 Karya yang terdaftar adalah karya yang dinyatakan terverifikasi dan memenuhi persyaratan 
oleh penyelenggara. 

 Karya yang terdaftar akan ditampilkan situs lamb2019.dinus.ac.id halaman menu Peserta.  

 Proses verifikasi maksimal 1 (satu) minggu sejak tanggal karya didaftarkan. 

6. Mempromosikan karya yang telah diunggah di akun media sosial YouTube masing-masing dan 
telah dinyatakan terdaftar untuk meningkatkan jumlah viewer dan subscriber untuk meraih 
penghargaan karya terpopuler. 

7. Menunggu pengumuman finalis dan pemenang di bulan Oktober. 

 

 

PENILAIAN KARYA 

Komponen penilaian karya terdiri atas nilai kemanfaatan dan nilai estetika. 

 Kemanfaatan berdasarkan ketepatan dalam penyampaian pesan sesuai tema lomba dengan 
bobot 40%. 

 Estetika berdasarkan gambar, warna dan gerakan dengan bobot masing-masing 20%. 

 

 

JURI  

 1 orang dari perwakilan akademisi (Dr. Prayanto Widyo Harsanto, M.Sn – ISI Yogyakarta) 

 1 orang dari perwakilan praktisi animasi (dalam proses konfirmasi) 

 1 orang dari perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota Semarang (dalam proses konfirmasi) 

 

 

PENGHARGAAN  

Terdapat lima jenis penghargaan: Finalis, Juara untuk Kelompok Pelajar SD/SMP/MTS, Juara untuk 
Kelompok Pelajar SMA/SMK/MA, Juara untuk Kelompok Mahasiswa/Umum, dan Karya Terpopuler.  

*Catatan tentang hadiah Dana Pembinaan dan Beasiswa USPI: 

 Dana pembinaan untuk juara berupa uang tunai senilai RP10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). 

 Beasiswa USPI adalah penghargaan khusus untuk masuk ke Program Studi D4 Animasi Fakultas 
Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro yang tidak bisa dialih-namakan dan tidak bisa 
diuangkan. 
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Finalis 

 Masing-masing kelompok peserta akan dipilih 10 (sepuluh) finalis. 

 Setiap finalis meliputi semua anggotanya mendapatkan sertifikat finalis LAMB 2019. 

 

Juara untuk Kelompok Pelajar SD/SMP/MTS 

Predikat Juara diberikan kepada peserta dengan nilai tertinggi dari hasil penjurian dan berhak 
mendapatkan: 

 Sertifikat Juara LAMB 2019 

 Piala LAMB 2019 

 Dana pembinaan berupa uang tunai senilai RP.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) 

 

Juara untuk Kelompok Pelajar SMA/SMK/MA 

Predikat Juara diberikan kepada peserta dengan nilai tertinggi dari hasil penjurian dan berhak 
mendapatkan: 

 Sertifikat Juara LAMB 2019 

 Piala LAMB 2019 

 Dana pembinaan berupa uang tunai senilai RP.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) 

 Penghargaan Khusus: 

o Setiap peserta meliputi semua anggotanya masing-masing mendapatkan beasiswa Uang 
Sumbangan Pengembangan Institusi (USPI) untuk masuk ke Program Studi D4 Animasi 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro senilai RP.1.000.000,00 (Satu Juta 
Rupiah). 

o Tiga peserta yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dari hasil penjurian dengan 
rincian penerima beasiswa Uang Sumbangan Pengembangan Institusi (USPI) untuk 
masuk ke Program Studi D4 Animasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian 
Nuswantoro sebagai berikut:  

1. Beasiswa USPI 100% senilai RP.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk peserta 
dengan nilai tertinggi pertama. 

2. Beasiswa USPI 75% senilai RP.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 
untuk peserta dengan nilai tertinggi kedua. 

3. Beasiswa USPI 50% senilai RP.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk peserta 
dengan nilai tertinggi ketiga. 
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Juara untuk Kelompok Mahasiswa/Umum 

Predikat Juara diberikan kepada peserta dengan nilai tertinggi dari hasil penjurian dan berhak 
mendapatkan: 

 Sertifikat Juara LAMB 2019 

 Piala LAMB 2019 

 Dana pembinaan berupa uang tunai senilai RP.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) 

 Penghargaan Khusus: 

o Setiap peserta meliputi semua anggotanya masing-masing mendapatkan beasiswa Uang 
Sumbangan Pengembangan Institusi (USPI) untuk masuk ke Program Studi D4 Animasi 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro senilai RP.1.000.000,00 (Satu Juta 
Rupiah). 

o Tiga peserta yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dari hasil penjurian dengan 
rincian penerima beasiswa Uang Sumbangan Pengembangan Institusi (USPI) untuk 
masuk ke Program Studi D4 Animasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian 
Nuswantoro sebagai berikut:  

1. Beasiswa USPI 100% senilai RP.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk peserta 
dengan nilai tertinggi pertama. 

2. Beasiswa USPI 75% senilai RP.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 
untuk peserta dengan nilai tertinggi kedua. 

3. Beasiswa USPI 50% senilai RP.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk peserta 
dengan nilai tertinggi ketiga. 

 

Karya Terpopuler 

Predikat karya terpopuler diberikan kepada peserta dengan nilai tertinggi dari hasil penghitungan 
jumlah viewer terbanyak yang menononton karya yang dilombakan. 

Pada kondisi nilai tertinggi untuk karya terpopuler jatuh pada lebih dari 1 (satu) karya, maka jumlah 
karya dengan nilai hasil penjurian tertinggi yang ditentukan sebagai pemenang karya terpopuler. 

Peraih predikat karya terpopuler berhak mendapatkan: 

 Sertifikat Karya Terpopuler LAMB 2019 

 Piala LAMB 2019. 

 Dana pembinaan berupa uang tunai senilai RP.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) 

 

KONTAK 

e-mail : lamb2019.udinus.animasi@gmail.com 

Kontak : Arry Maulana Syarif (WA: 081390920585) 

 


