
PANDUAN LOMBA CIPTA LAGU HYMNE UAI 
 
 

A. Keterangan: 
 

1. Lomba cipta lagu hymne UAI adalah suatu upaya membuat hymne UAI yang 
berasal dari unsur sivitas akademika dan alumni UAI. 

2. Hymne UAI akan menjadi milik UAI yang disahkan melalui SK- Rektor 
3. Lomba ini diadakan dalam rangka Milad UAI yang ke-18 
4. Hymne UAI akan dinyanyikan pada saat kegiatan seperti pembukaan OSMA, 

WISUDA, MILAD UAI, temu orang tua mahasiswa, dll. 
 

B. Ketentuan Umum 
 

1. Peserta adalah civitas akademika Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) (mahasiswa, 
dosen, tenaga pendidikan, dan alumni UAI). 

2. Peserta wajib untuk menyerahkan partitur not balok maupun not angka disertai 
dengan lirik lagu. 

3. Peserta wajib mengirimkan contoh lagu dalam bentuk audio MP3 yang dinyanyikan 
oleh seorang penyanyi dengan minimal 1 (satu) alat musik berharmoni (misal 
gitar/piano). 

4. Karya cipta lagu hymne dibuat dalam Bahasa Indonesia. 
5. Karya bukan merupakan hasil jiplakan dan lagu tersebut merupakan karya asli 

pencipta. 
6. Peserta boleh mengirimkan lebih dari 1-2 karya cipta. 
7. Karya cipta lagu wajib untuk menyertakan kata-kata kunci berikut: 

 
a. Universitas Al Azhar Indonesia 
b. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat 
c. Unggul, Adil, dan Ikhtiar 

 
8. Pencipta lagu adalah maksimal 2 (dua) orang (lagu dan syair). 
9. Peserta bersedia untuk menandatangani surat pernyataan keaslian karya cipta. 
10. Peserta bersedia untuk menyerahkan hasil karya cipta kepada UAI. 
11. Penilaian akan dilakukan oleh Dewan Juri yang keanggotaannya ditentukan oleh 

Rektor UAI. 
12. Dewan juri bertugas untuk melakukan penilaian terhadap hasil karya cipta. 
13. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 
14. Dewan juri berhak untuk: 

 
a. Melakukan aransemen ulang atas karya cipta. 
b. Mengubah syair/lirik dan not bilamana diperlukan 
c. Melakukan proses administrasi terkait dengan hasil karya cipta yang dinyatakan 

sebagai pemenang berkenaan dengan hak UAI atas ciptaan tersebut. 
 

15. Seluruh peserta lomba akan mendapatkan sertifikat bukti kepesertaan lomba hymne 
UAI. Adapun hymne yang akan diambil dan dipilih hanya satu sebagai pemenang 
dan akan mendapatkan hadiah berupa piala dan uang senilai Rp. 7.500.000. 
Apresiasi kepada kedua peserta terbaik selain pemenang adalah hadiah tunai senilai 
Rp. 3.000.000.  

 



C. Ketentuan Khusus Hymne UAI 
 

1. Karya cipta minimal 12 (dua belas) birama dan maksimal 16 birama. 
2. Syair harus sesuai dengan visi dan misi maupun panduan yang diberikan oleh 

UAI. 
3. Hymne hanya terdiri dari 1 (satu) bait tanpa ada pengulangan. 
4. Hymne dengan tanda birama 4/4. 

 
D. Prosedur Pengiriman Karya 

 
Karya yang telah dibuat dapat dikirimkan melalui email humas.uai@uai.ac.id 
dengan subjek “Lomba Hymne _UAI_Nama Lengkap”. Prosedur pendaftaran dapat 
berubah sewaktu-waktu yang nantinya akan diberitahukan kemudian. 

 
Untuk informasi dapat menghubungi humas.uai@uai.ac.id dengan subjek 
“Pertanyaan Lomba Hymne UAI” 

 
E. Linimasa Lomba 

Adapun linimasa lomba cipta Hymne UAI adalah sebagai berikut: 
2 Juli – 28 Juli 2018   : masa penyerahan lagu 
30 Juli 2018   : tahap verifikasi dan penyisihan 
1 Agustus 2018  : tahap semifinal (10 hymne) 
3 Agustus 2018  : tahap final 
6 s/d 7 Agustus 2018  : waktu produksi dan pementasan, serta pengumuman  

  Pemenang 
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