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JUKLAK 

(PETUNJUK PELAKSANAAN) 

DIESNATALIS FMIPA XX 

2019 

 

 

1. Definisi Acara 

Diesnatalies FMIPA ke-20 merupakan salah satu acara dalam rangka untuk 

memperingati berdirinya Fakultas MIPA Universitas Jember. Diesnatalies FMIPA 

dinaungi oleh BEM Fakultas MIPA. Sasaran acara ini antara lain mahasiswa Fakultas 

MIPA dan dosen Fakultas MIPA. Diesnatalies Fakultas MIPA bertujuan untuk 

merangkul seluruh elemen yang berada dalam lingkup Fakultas MIPA untuk 

merayakan hari besar Fakultas MIPA. Diesnatalies FMIPA ke-20 ini memiliki tema 

besar yaitu “(GLAMOUR) Gold and Luxurious Moment for Our Memories”. Tema 

tersebut memiliki makna bahwa kegiatan Diesnatalis ke-20 ini nerupakan suatu 

momen atau puncak keemasan dan kemewahan dari Fakultas MIPA. Kegiatan-

kegiatan dalam acara ini diharapkan memberikan kesan istimewa bagi warga Fakultas 

MIPA khususnya mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Jember. 

 

2. Jenis Kegiatan 

a. Minggu Pertama (9 November 2019) 

- Games outbond 

- Festival Ilmiah 

- Putra-Putri MIPA 

- Penampilan Perwakilan Ormawa 

- Lomba fotografi 

- Lomba flashmob 

- Bazar dan pameran ormawa 

b. Minggu Kedua (Malam Puncak – 16 November 2018) 

- Pengumuman Berbagai Perlombaan 

- Penampilan Pemenang Perwakilan Ormawa 

- Penampilan Guess Star 
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3. Rincian Kegiatan 

A. MINGGU PERTAMA (9 November 2019) 

 

1. POSTER ILMIAH 

Poster ilmiah berupa lomba karya tulis ilmiah yang dipaparkan dalam bentuk poster  

dengan penjelasan sebagai berikut : 

A. TEMA DAN SUB-TEMA 

Materi dan analisis karya ilmiah mengacu pada tema “Revolusi Industri 4.0”. Dengan sub-

tema : 

1. Teknologi 

2. Energi Terbarukan 

3. Pangan/Gizi 

4. Karsa Cipta 

5. Lingkungan  

B. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta adalah mahasiswa aktif Fakultas MIPA Universitas Jember angkatan 2016-2019 

yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa. 

2. Peserta adalah tim yang terdiri atas 2 atau 3 orang dengan 1 orang sebagai ketua tim dan 

lainnya sebagai anggota. 

3. Peserta diperbolehkan dari tahun angkatan dan jurusan yang berbeda. 

4. Setiap mahasiswa dapat bergabung dalam 2 tim yang berbeda tetapi hanya 

diperbolehkan menjadi ketua pada satu poster saja. 

5. Delegasi dari masing-masing jurusan 3 minimal 3 tim 

C. KETENTUAN KOMPETISI 

1. Tahap poster terakhir dalam bentuk hardcopy atau print out terakhir pada tanggal 7 

November 2019 pukul 18.00 WIB di Sekretariat BEM FMIPA Universitas Jember. 

2. Poster yang dibuat harus berisi hal-hal berikut : 

a. Judul Poster Ilmiah (Judul singkat dan jelas dan terdapat nama penulis). 

b. Latar Belakang berisi pengangkatan masalah yang diteliti. 

c. Tujuan. 

d. Pustaka yang mendukung 

e. Metode Penelitian. 

f. Hasil dan pembahasan. 

g. Kesimpulan. 

h. Daftar Pustaka. 

3. Semua kecurangan pada perlombaan ini akan berakibat pada pengurangan penilaian 

dan disfikualifikasi. 
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4. Peserta lomba harus mempresentasikan isi posternya pada saat gelar poster pada 

tanggal 9 November  2019 di Lapangan MIPA Universitas Jember. 

5. Dewan juri terdiri dari berbagai kalangan dan basic sesuai dengan tema”Revolusi 

Industri 4.0”. 

6. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

Cp : 087805941473 (Andrian) // 0895410878033 (Diah Ayu)   
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2. PENAMPILAN ORMAWA 

 Penampilan Ormawa merupakan salah satu kegiatan dalam serangkaian acara 

Diesnatalis FMIPA ke-20 yang melibatkan perwakilan dari masing-masing Ormawa. 

Persyaratan : 

- Mahasiswa FMIPA Universitas Jember 

- Satu tim beranggotakan maksimal 5 orang. 

- Satu tim beranggotakan gabungan dari 2 perwakilan Ormawa. 

- Mengisi formulir secara lengkap dan mengumpulkan KTM seluruh anggota. 

Kriteria Penilaian : 

- Penguasaan panggung. 

- Performance 

- Stage act. 

Ketentuan Teknis Lomba : 

- Peserta terdiri dari maksimal 5 orang 

- Perwakilan peserta mengenakan nomor urut peserta  

- Durasi performance maksimal 10 menit, beserta persiapan. 

- Jika diketahui adanya segala bentuk kecurangan dalam bentuk apapun, peserta akan 

didiskualifikasi  

- Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

- Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilakukan pada saat malam puncak. 

Tata tertib perlombaan 

- Peserta diwajibkan datang tepat waktu sebelum acara dimulai 

- Peserta yang tidak hadir pada saat perlombaan akan didiskualifikasi 

- Peserta berada di backstage selambat–lambatnya 5 menit sebelum tampil 

- Peserta yang telah dipanggil maksimal 3 kali untuk tampil namun tidak ada,maka 

peserta akan didiskualifikasi 

- Peserta dilarang merokok dan minum minuman keras sepanjang perlombaan 

- Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku 

 

Cp : 087805941473 (Andrian ) // 082232841431 (Sofia) 
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3. PEMILIHAN PUTRA DAN PUTRI MIPA 

BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas MIPA Universitas Jember akan 

menggelar kontes pemilihan Putra dan Putri MIPA dalam rangka peringatan dies natalis 

Fakultas MIPA dengan tema GLAMOUR "Gold and Luxerious Moment For Our 

Memories". Kegiatan pemilihan Putra dan Putri MIPA ini bertujuan untuk 

mengembangkan kreativitas dan meningkatkan intelektualitas mahasiswa FMIPA. 

Tujuan lain dari pemilihan putra dan putrid MIPA juga berguna untuk menggali potensi 

diri dan kepribadian yang luhur, juga turut mengembangkan tingkat pengetahuan 

pendidikan global. Kontes Pemilihan Putra dan Putri MIPA akan melalui beberapa tahap 

seleksi: 

1. Seleksi administrasi melalui  formulir pendaftaran (visi-misi menjadi putra-putri 

MIPA). 

2. Tes tulis meliputi pengetahuan, wawasan, kepribadian dan seputar FMIPA pada 

tanggal 5 November 2019. 

3. Tes bakat oleh Juri pada tanggal 9 November 2019. 

 

A. SYARAT PENDAFTARAN: 

1. Calon peserta masih aktif terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas MIPA, dibuktikan 

dengan fotocopy KTM. 

2. Berpenampilan menarik, cerdas, berkarakter, berkepribadian, cakap, terampil dan 

memiliki jiwa kepemimpinan. 

3. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang organisasi di Fakultas MIPA  

Universitas Jember, empat pilar kebangsaan, serta potensi MIPA. 

4. Memiliki keahlian khusus atau bakat dibidang tertentu, tari, musik, olah vocal, 

bahasa dll. 

5. Diutamakan menguasai bahasa asing lainnya selain bahasa Indonesia. 

6. Mengisi formulir pendaftaran. 

7. Formulir pendaftaran dapat diambil dan diserahkan di Ruang Sekretariat BEM  

       Fakultas MIPA  Universitas Jember mulai tanggal 28 Oktober 2019 

8. Setiap jurusan wajib mendelegasikan minimal 3 pasang peserta 

 

Cp : 087805941473 (Andrian ) // 085859953532 (Sima) 
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4. LOMBA FOTOGRAFI 

1. Deskripsi lomba 

Lomba fotografi merupakan salah satu agenda dalam rangka memeriahkan 

acara dies natalis FMIPA XX pada tahun 2019. Lomba fotografi kali ini sasaran 

utamanya adalah mahasiswa FMIPA. Tujuan diadakannya lomba ini adalah untuk 

memancing atau menarik antusiasi dari mahasiswa FMIPA sendiri. Pemenang 

dalam lomba fotografi adalah juara 1 dan juara favorit. Juara 1 diperoleh 

berdasarkan nilai dari dewan juri, sedangkan juara favorit diperoleh berdasarkan 

likes terbanyak di akun instagram 

2. Ketentuan umum 

- Peserta adalah mahasiswa FMIPA angkatan 2017 sampai 2019 yang dibuktikan 

denga KTM 

- Peserta adalah perseorangan 

- Setiap peserta tidak diperbolehkan mengirim lebih dari satu karya 

3. Ketentuan khusus 

- Peserta diperkenankan menggunakan jenis kamera apapun (HP, digital, DSLR, 

dsb.) 

- Peserta wajib menggunakan hashtag #DNFMIPAXX #DNFMIPAGLAMOUR 

#DNFMIPA2019 

- Objek bidikan adalah pada saat acara lapang berlangsung 

- Foto yang dikirim tidak boleh diedit (original) 

- Keputusan juri dan panitia bersifat MUTLAK 

- Ketentuan pemenang tidak dapat diganggu gugat. 

Cp : 087805941473 (Andrian ) // 085608092820 (Riska) 
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5. GAME OUTBOND 

a. Estafet Balon 

i.Persyaratan 

- Mahasiswa aktif  FMIPA angkatan 2017 sampai 2019 

- Setiap jurusan wajib mendelegasikan 2 tim dengan orang yang berbeda dari outbond 

sebelumnya 

- Satu tim terdiri dari 11 orang dengan 1 orang sebagai pemompa  

- Tidak ada batasan peserta, bebas laki-laki atau perempuan 

ii. Peraturan Outbond 

- game dimulai setelah wasit meniupkan peluit 

- panitia yang bertugas akan membacakan pertanyaan dan wajib dijawab oleh peserta 

pada baris ke satu. Disisi lain pemompa akan terus memompa hingga peserta dapat 

menjawab dan kemudian belon bias di estafetkan ke perserta berikutnya 

- ketika balon meledak, peserta yang memegang terakhir wajib menjawab pertanyaan 

tambahan agar bias melanjutkan peniupan balon yang baru 

- segala bentuk kecurangan yang dilakukan peserta maka tim akan didiskualifikasi 

b. Tarik Tambang  

i. Persyaratan 

- Mahasiswa FMIPA Universitas Jember angkatan 2017 sampai 2019. 

- Setiap jurusan mendelegasikan 2 tim 

- Satu tim terdiri dari 5 orang 

- Satu tim beranggotakan 2 anggota laki-laki dan 3 anggota perempuan 

ii.  Peraturan Outbond 

- Tambang ditarik ketika sudah mendapatkan aba-aba dari wasit yang bertugas 

- Penarikan tambang dilakukan selama dua kali ronde 

- segala bentuk kecurangan peserta maka tim tersebut akan didiskualifikasi 

 

c. Buldozer  

Setiap peserta selama permainan harus mengondisikan diri masing-masing dalam 

banner yang disediakan. Banner dipegang oleh kedua tangan dan pemimpin 

bertugas untuk memandu pergerakan maju secara bersamaan. Peserta harus berada 

diatas benner selama pergerakan berlangsung 

i. Persyaratan  

- Mahasiswa FMIPA Universitas Jember angkatan 2017 sampai 2019. 

- Setiap jurusan mendelegasikan 2 tim 

- Satu tim terdiri dari 5 orang 

- Satu tim beranggotakan 2 anggota laki-laki dan 3 anggota perempuan 
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ii. Peraturan Outbond 

- Peserta harus berada diatas banner dan tidak boleh terjatuh selama permainan 

dimulai.  

- Permainan dihentikan apabila kaki dari salah satu peserta dalam 1 tim didapati 

keluar dari area banner.  

 

Cp : 087805941473 (Andrian)  
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6. PAMERAN / BAZAR ORMAWA FMIPA 

Pameran / Bazar adalah salah satu serangkaian acara peringatan dies natalis Fakultas 

MIPA. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi : 

A. KETENTUAN PAMERAN / BAZAR 

Jadwal dan Pelaksanaan 

Hari / Tanggal : Sabtu, 9 November  2019 

Tempat  : Lapangan FMIPA Universitas Jember 

Waktu  : 07.00 – Selesai 

Note : Waktu dekorasi Stand dimulai hari Sabtu 9 November 2019 sampai sebelum 

acara Pembukaan. Setelah acara pembukaan , Peserta Pameran / Bazar telah siap 

dengan stand yang sudah berisi. 

B. KONSEP PAMERAN / BAZAR 

1. Boleh dalam bentuk karya lukisan, kerajinan tangan, fashion dan aksesoris serta 

kuliner, dan lain – lain. 

2. Setiap ormawa bebas, bias menunjukan karya yang dimilikinya  

3. Masing – masing ormawa mendekor standnya sekreatif dan semenarik mungkin. 

4. Peralatan yang digunakan untuk mendekorasi disiapkan oleh masing – masing 

ormawa. Peserta bebas membawa meja dengan syarat tidak melebihi batasan 

ukuran standnya. 

5. Stand Pameran / Bazar dijaga minimal 2 orang. 

6. Lokasi stand ditentukan oleh panitia. 

C. FASILITAS PAMERAN / BAZAR 

1. Stand tenda 

2. 1 buah meja dan kursi 

3. Listrik 

4. Name Tag Peserta 

D. SYARAT DAN KETENTUAN PAMERAN / BAZAR 

1. Pameran / Bazar diikuti oleh seluruh HMJ dan seluruh UKM FMIPA Universitas 

Jember. 

2. Menjaga kebersihan dan kerapian stand masing – masing. 

3. Diwajibkan menjaga keamanan stand masing – masing. 

4. Tidak diperkenankan menjajakan barang diluar area lokasi yang telah disediakan 

E. KRITERIA PENILAIAN PAMERAN / BAZAR 

1. Jumlah pengunjung terbanyak stand Pameran / Bazar. 

2. Pelayanan kepada konsumen / pembeli. 

3. Kebersihan dan kerapian stand Pameran / Bazar. 

4. Dekorasi stand terbaik. 

5. Kreatifitas stand Pameran / Bazar. 

 

Cp : 087805941473 (Andrian) // 081252604213 (Livia) 
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7. FLASHMOB JURUSAN 

 Flashmob merupakan salah satu kegiatan dalam serangkaian acara Diesnatalis 

FMIPA ke-20 yang melibatkan seluruh warga FMIPA dengan menjadi delegasi dari 

masing-masing jurusan.  

  

Persyaratan : 

- Mahasiswa FMIPA Universitas Jember 

- Satu tim terdiri dari 15-30 peserta 

- Satu tim beranggotakan semua angkatan tiap jurusan 

- Mengisi formulir secara lengkap dan mengumpulkan KTM seluruh anggota 

 

Kriteria Penilaian : 

1. Koreografi 

2. Power 

3. Kekompakan 

4. Ekspresi 

5. Kostum 

 

Ketentuan teknis lomba  

- Peserta terdiri dari 15-30 orang 

- Perwakilan peserta mengenakan nomor urut peserta  

- Durasi performance maksimal 10 menit 

- Jika diketahui adanya segala bentuk kecurangan dalam bentuk apapun, peserta akan 

didiskualifikasi  

- Perwakilan peserta saat technical meeting harap membawa FD/CD yang diserahkan 

pada panitia serta membawa file cadangannya pada saat hari-H 

- Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

- Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilakukan pada saat malam puncak. 

  

Tata tertib perlombaan 

- Peserta diwajibkan datang tepat waktu sebelum acara dimulai 

- Peserta yang tidak hadir pada saat perlombaan akan didiskualifikasi 

- Peserta diwajibkan membawa minimal 10 supporter 

- Peserta berada di backstage selambat–lambatnya 5 menit sebelum tampil 

- Peserta yang telah dipanggil maksimal 3 kali untuk tampil namun tidak ada,maka 

peserta akan didiskualifikasi 

- Peserta dilarang merokok dan minum minuman keras sepanjang perlombaan 

- Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku 

 

Cp : 087805941473 (Andrian ) // 082217799254 (Leyla) 

  



             KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 
 Jalan Kalimantan 37 - KampusBumiTegalBotoKotakPos 159 Jember 68121 

                      E-mail: bem.fmipa.uj@gmail.com laman : bem.fmipa.unej.ac.id 

 

 

 

8. ORMAWA SEHAT 

Ormawa sehat merupakan kegiatan perlombaan antar ormawa yang penilaiannya 

meliputi kebersihan, sistem kepengurusan, logistik dan kelengkapan data-data dalam 

kepengurusan. Ormawa sehat merupakan kegiatan setiap tahun yang berupa penilaian 

ormawa yang ada di dalam FMIPA. Syarat dan ketentuan dari Ormawa sehat adalah 

sebagai berikut : 

1. Ormawa sehat diikuti oleh seluruh HMJ dan seluruh UKM FMIPA Universitas 

Jember. 

2. Masing-masing ormawa wajib memahami mengenai profil UKM/HMJ yaitu 

meliputi identitas UKM/HMJ, visi dan misi, struktur kepengurusan 2 tahun terakhir, 

dan informasi lengkap lainnya. 

3. Komponen yang perlu disiapkan masing-masing  UKM/HMJ  meliputi  

kelengkapan sekretariat dan kelengkapan data kesekretariatan. 

4. Penilaian ormawa sehat dilakukan pada hari aktif di acara Dies Natalis FMIPA yaitu 

pada tanggal 9 November 2019.  

5. Setiap UKM/HMJ wajib mendelegasikan pengurus saat eksekusi penilaian 

berlangsung. 

6. Selama penilaian berlangsung terdapat sesi tanya jawab antar juri dan pengurus 

masing-masing UKM/HMJ.   

7. Apabila terdapat dokumen atau file organisasi yang dipalsukan, peserta akan di 

blacklist dari kegiatan ormawa sehat. 

 

Cp : 0895410878033 (Diah Ayu) // 087800080717 (Intan) 

 


