
HARI METROLOGI DUNIA 2016 

(World Metrology Day, 20 May) 

 

LOMBA PEMBUATAN VIDEO TINGKAT MAHASISWA 

 

Metrologi adalah ilmu mengenai pengukuran, mencakup aspek teori dan praktek. Metrologi memainkan 

peranan penting dalam kehidupan, meliputi berbagai kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari 

dan perkembangan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan di masa depan.  

Tanggal 20 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Metrologi Dunia (World Metrology Day), 

sebagai perayaan tahunan untuk penandatanganan Konvensi Meter yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 

1875. Konvensi ini memberi acuan bagi kerjasama global di bidang ilmu pengukuran dan terapannya 

dalam industri, perdagangan dan masyarakat.  

Dalam rangka peringatan Hari Metrologi Dunia 2016, Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (Puslit Metrologi-LIPI) mengadakan lomba pembuatan video tingkat nasional 

untuk mahasiswa.  

 

Tema Lomba: 

Metrologi Dalam Kehidupan yang Dinamis  

 

Ketentuan Lomba : 

 Video harus berupa ide dan kreasi orisinil dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain 

sebelumnya 

 Video tidak mengandung unsur pornografi, SARA, kekerasan dan memperhatikan norma dan 

aturan hukum yang berlaku di Indonesia 

 Video bukan hasil plagiat dan tidak melanggar hak cipta orang lain, segala permasalahan hak 

cipta yang terkait dengan pembuatan dan kepemilikan video merupakan tanggung jawab 

peserta 

 Bahasa yang digunakan dalam video adalah bahasa Indonesia. Jika ada cuplikan dalam bahasa 

asing atau bahasa daerah diwajibkan untuk menyertakan subtitle (terjemahan) dalam bahasa 

Indonesia. 

 Video dibuat dalam format AVI, MP4 atau WMV  

 Video berdurasi maksimal 5 menit 



 Terdapat visualisasi kemetrologian (terdapat visualisasi alat ukur atau terdapat visualisasi yang 

menunjukkan pengukuran) 

 Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 Panitia berhak menyiarkan atau menayangkan video yang diikutsertakan dalam lomba untuk 

keperluan publikasi. 

 Kualitas minimal 720p. 

 

Ketentuan Peserta : 

 Peserta tidak dipungut biaya (Gratis) 

 Peserta dapat berupa perseorangan atau tim  

 Peserta merupakan mahasiswa tingkat diploma (D3) atau sarjana (S1) perguruan tinggi yang 

masih aktif, dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku 

 Setiap peserta hanya dapat mengirimkan maksimal 2 buah video. 

 

Hadiah : 

 Tiga peserta terbaik akan diundang untuk presentasi dalam acara “Pertemuan dan Presentasi 

Ilmiah Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi (PPI-KIM) ke-42 tahun 2016” pada tanggal 24 Mei 

2016 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta (Transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta) 

 Tiga peserta terbaik berhak mendapatkan Piala tetap, Sertifikat dan Uang Pembinaan   

 

Pendaftaran Lomba 

 Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan video 

 Formulir pendaftaran dapat diunduh pada link yang terdapat dalam http://www.ppikim-

lipi.com/index.php/world-metrology-day    

 Mengirimkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke email wmd@ppikim-lipi.com dan di-cc ke 

email hafid191281@gmail.com dan miftahulmunir2015@gmail.com  

 

Pengiriman video  

Pengiriman video dapat dilakukan  melalui salah satu cara sebagai berikut: 

 Mengunggah (upload) ke situs layanan penyimpanan online (google drive atau dropbox) dengan 

format judul : WMD2016_judul video dan mengirimkan link kepada panitia melalui formulir 

pendaftaran 

 Mengirimkan CD/DVD ke alamat panitia : Panitia WMD 2016 PPI-KIM LIPI, Pusat Penelitian 

Metrologi LIPI, Komplek Puspiptek Gedung 420, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 

 Biaya pengiriman video merupakan tanggung jawab peserta 
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Tanggal Penting: 

Batas akhir pendaftaran dan pengiriman video:  29 April 2016 

Pengumuman Finalis: 13 Mei 2016 

Presentasi bagi Finalis: 24 Mei 2016 

 

Contact Person : Miftahul Munir (087 771 419 727) 


