
 

Call For Slogan Core Value 

UNISA Yogyakarta 
 

Core Value atau nilai dasar Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, merupakan pondasi 

budaya kerja yang wajib dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh civitas akademika dan 

tenaga kependidikan. Hal tersebut sebagai panduan dalam berperilaku dan bekerja sekaligus 

meningkatkan mutu perguruan tinggi secara internal dan berkelanjutan. Dalam rangka untuk 

sosialisasi core value dan  MILAD UNISA ke-31 tahun maka, Biro Humas dan Protokol 

UNISA Yogyakarta menyelenggarakan lomba Slogan Core Value UNISA Yogyakarta. Slogan 

berbahasa Indonesia yang terpilih sebagai pemenang akan dipergunakan di lingkungan UNISA 

Yogyakarta dalam rangka membangun awareness terhadap core value UNISA Yogyakarta. 

 

Persyaratan Peserta 

1. Kompetisi terbuka untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan di lingkungan 

UNISA Yogyakarta dan alumni Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 

2. Bagi Alumni menyertakan salah satu bukti alumni UNISA Yogyakarta (Kartu, PIN 

KAPA, dan lain sebagainya) 

3. Peserta mengisi Formulir Pendaftaran yang dapat di-download melalui : 

https://bit.ly/sloganunisa 

4. Peserta mengirimkan ‘Formulir Pendaftaran’ ke email : humas@unisayogya.ac.id. 

5. Follow salahsatu media sosial UNISA Yogyakarta ( Youtube, IG, Twitter), dibuktikan 

dengan screenshoot yang kemudian dicantumkan di Formulir Pendaftaran, berikut 

nama akun resmi media sosial UNISA Yogyakarta : 

• Instagram : @unisa_yogya 

• Twitter  : @unisa_yogya 

• YouTube : UNISA Yogyakarta (DP Channel menggunakan logo Milad 

  ke-31 tahun, jika tidak muncul dapat ketik dengan keyword 

  UNISAFEST 2022) 

 

 

Persyaratan Hasil Karya 

1. Slogan merupakan akronim dari core value UNISA Yogyakarta : 

a) AKHLAQ MULIA 

Setiap pikiran, sikap, ucapan, perilaku, dan tindakan setiap Sivitas Akademika 

Universitas mencerminkan karakter positif yang sesuai dengan etika keilmuan 

dan profesi berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. 

 



b) AMANAH 

Setiap Civitas Akademika Universitas selalu menjaga kepercayaan dan 

bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta 

kode etik profesi dalam setiap perbuatannya, sehingga kata sejalan dengan 

tindakan dan mendapat kepercayaan yang tinggi dalam berinteraksi dan bekerja 

sama dengan berbagai pihak serta dapat memberikan outcome yang positif bagi 

kemajuan Universitas. 

 

c) PROFESIONAL 

Setiap Civitas Akademika Universitas dituntut sepenuhnya menggunakan 

keahlian dan keterampilan, komitmen dan tanggungjawab dalam bekerja dan 

beraktivitas sesuai hak dan kewajibannya untuk memajukan Universitas. 

 

d) KOLABORATIF 

Setiap aktivitas selalu dijalankan dengan kerja sama aktif semua pihak yang 

terlibat dengan mensinergikan segenap potensi yang dimiliki untuk kemajuan 

bersama. 

 

e) UNGGUL 

Setiap Civitas Akademika Universitas harus berusaha semaksimal mungkin 

untuk berkarya dan menghasilkan suatu prestasi atau pelayanan istimewa yang 

lebih dari rata-rata sehingga dapat mewujudkan keunggulan di segala aspek 

yang menjadi komitmen dan usaha Universitas. 

2. Core value bisa diubah urutannya/ disesuaikan kembali (contoh : Amanah, Unggul, 

Profesional, Akhlaq Mulia, Profesional, Kolaboratif, dan lain sebagainya) 

3. Slogan singkat dan mudah dipahami 

4. Slogan akan membuat orang termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan core value 

UNISA Yogyakarta 

5. Hasil karya dan formulir pendaftaran dikirimkan melalui :  

• Email  : humas@unisayogya.ac.id 

• Subjek : LOMBA SLOGAN / (NAMA) / (STATUS) 

  Contoh : LOMBA SLOGAN / RYAN REVINALDI / (DOSEN, 

     TENDIK, MAHASISWA UNISA YOGYA, ALUMNI 

     UNISA YOGYA) 

6. Hasil karya yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali. 

7. Slogan pemenang menjadi hak milik UNISA Yogyakarta 

 

 

 

 

 



Tanggal-tanggal Penting 

 

No. Tanggal Keterangan 

1. 16 Juni 2022 Pendaftaran dan submit karya 

2. 16 Juli 2022 Deadline pengiriman karya, hingga pukul 17.00 WIB 

 

Pemenang lomba akan diumumkan melalui website www.unisayogya.ac.id  dan akun resmi 

Instagram UNISA Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2022. 

 

Hadiah Pemenang 

Hadiah berupa uang tunai sebesar : 

 

1. Juara I : Rp. 2.000.000,- 

2. Juara II : Rp. 1.500.000,- 

3. Juara III: Rp. 1.000.000,- 

 

Slogan yang akan digunakan adalah pemenang Juara I dan hasil dewan juri tidak dapat 

diganggu gugat. Masing – masing pemenang akan mendapat piagam penghargaan dari UNISA 

Yogyakarta. 

 

Informasi Lebih Lanjut 

Biro Humas & Protokol, berlokasi di Gedung Siti Moendjiyah (Gd.C), Lt.2 Sayap Timur, 

Kampus Terpadu UNISA Yogyakarta, jam kerja : Senin – Sabtu, 08.00 – 14.0 WIB. 

CP : Ryan 085740002148 
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