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Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan YME, 
dengan izinnya kami dapat menjalankan acara Festival Kemerdekaan RI Uniperti dengan 
lancar dan tanpa ada yang terluka. Kami juga ingin berterima kasih pada semua pihak 
yang berpartisipasi, mulia dari yang terhormat Petinggi Yayasan, Dosen, dan Staff 
Yayasan Pertiwi Global, serta teman-teman Mahasiswa/i Universitas Pertiwi juga panitia 
dari berbagai fakultas dan semester. Dengan dukungan kalian, acara kami menjadi 
sukses dan meriah penuh canda dan tawa.

Dengan ditulisnya Laporan Kegiatan Kemahasiswaan, menjadi catatan penting 
bagaimana proses serta apa saja aktivitas yang dijalankan dalam acara kemarin. Laporan 
ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian untuk menyempurnakan kegiatan 
serupa di waktu yang akan datang.

Jakarta, Jumat - 19 Agustus - 2022
Hormat Kami

Nurridzka Fadyaramadhani
Ketua Panitia

Kata Pengantar
Oleh: Nurridzka Fadyaramadhani



PROFIL KEGIATAN
Oleh: Nurridzka Fadya

DESKRIPSI KETERANGAN

Nama Kegiatan Festival Kemerdekaan RI Unperti

Tema Kegiatan Bersatu Untuk Satu Tujuan Dengan 
Semangat Pemuda-Pemudi

Jenis Kegiatan Perlombaan dan Penampilan

Tanggal Pelaksanaan Rabu, 17 Agustus 2022

Lokasi Pelaksanaan Lapangan Kampus Universitas Pertiwi 
Cililitan

Panitia Penyelenggara Senat Mahasiswa Fakultas Pariwisata dan 
Budaya & Senat Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pendamping Frisiska, S.ST.,M.M., Sahril Mujani, M.Pd., 
Muhdi

Nama Pengisi Acara Sarmila Azzahra & M. Rafli Erlangga

Jumlah Peserta 51

Jumlah Panitia 48

Catatan Acara Acara berjalan lancar walau sedikit delay dari 
rundown dan Kurangnya partisipasi dari 
mahasiswa universitas pertiwi untuk mengikuti 
acara ini.



Artikel

+ Kegiatan



“Seru banget acaranya bisa 
menggabungkan semua 
keluarga pertiwi dan 
kebersamaannya dapet 
banget. Next bikin lagi ya 
acara kaya gini” ucap Ibu Sri 
Indaryanti, S.E, M.Par.

Semua keluarga Universitas 
Pertiwi tuh kompak banget 
loh mulai dari yang muda 
sampai yang berumur juga 
tetap oke kalau masalah 
solidaritas dan saling 
support.

“Kita ga ngeliat dari 
hadiahnya kok tapi dari 
kebersamaannya” ucap Ibu 
Frisiska, S.ST., M.M.

Dalam sehari jiwa muda 
kami bangkit kembali.

Dalam rangka menyambut Hut RI yang ke 77 senat 
mahasiswa bergabung membuat acara khas 17-an nih 
salah satunya adalah tarik tambang. Banyak banget 
loh yang ikutan lomba satu ini mulai dari Mahasiswa, 
Dosen, sampai Staff Universitas pertiwi juga ga mau 
kalah.

Eittss… kalian tau ga sih Pak suharsono juga gamau 
kalah nih sama yang lain buat ngeramein acara ini. 
Khusus di acara ini beliau ikutan lomba makan 
kerupuk bareng sama peserta yang lain. Kapan lagi 
kan orang penting gabung bareng kita - kita kalau 
bukan di Festival Kemerdekaan RI Unperti.

Makin Ditarik,
Makin Menarik
Oleh: Putri Aprilia



Pasti sobat pertiwi penasaran kan apa aja 
sih lombanya? Oke mari kita spill.
Jadi lombanya itu ada 2 kategori yaitu 
umum dan internal. Bedanya apa? 
Bedanya kalau yang umum itu bisa buat 
semua kalangan masyarakat umum, jenis 
lombanya Menyanyi dengan tema 
“Kemerdekaan”.

Kalau yang Internal apa? Kalau yang 
Internal itu khusus untuk Keluarga 
Universitas Pertiwi seperti mahasiswa, 
dosen, sampai staff juga bisa ikut, jenis 
lombanya juga banyak ciri khas lomba 
17-an pada umumnya. Seperti lomba tarik 
tambang, lomba makan kerupuk, lomba 
joget balon, dan lomba estafet tepung.

Dalam sehari kami menjadi lawan dan 
kawan, dan dalam sehari juga kita 
melepaskan diri dari penatnya bekerja dan 
kuliah. Emang seru banget deh acara ini, 
banyak loh testimoni dari peserta lomba 
yuk kita cek.

“Seneng dan bangga banget bisa ikutan 
acara kaya gini di kampus setelah sekian 
lama engga ada acara kaya gini karena 
pandemi” ucap Aroli salah satu mahasiswa 
Fakultas Pariwisata dan Budaya.

Yang kalah pasti dendam? ga ada tuh 
sejarahnya dendam diantara kita, yang 
namanya perlombaan pasti ada yang 
menang dan kalah itu udah biasa. 

“Menang itu bonus berbaur itu harus.” - Putri Aprilia



CHECK IT OUT!

+ Serunya 17an di 

+ UNPERTI 
CILILITAN



Si paling multitasking
Jadi panitia harus serba bisa dan totalitas dong, capek sih tapi harus tetap happy kiyowo

MC harus tetap fashionable dan kece ya 
karena semua mata tertuju padamu

Suara merdumu meluluhkan hati kita 
mas…



“Untung belum makan 
dari pagi” - Dewo

Yang namanya bakat harus diasah dan dikembangkan supaya bisa ditunjukkan dan 
menjadi kebanggaan untuk diri sendiri dan orang lain.

Atur strategi dulu 
walaupun kalah di akhir

Pertiwi digoyanggg….



Serius banget Salsya dan 
Najwa nyari nama 

gebetan.

Jualan dulu biar cepet 
kaya harta tapi jangan 

lupa kaya hati yaa…

Primadona pertiwi yang 
tetap happy walau pusing 

sana-sini.

Saking kreatifnya team dekor, banner pun berkonsep DIY lhoo…
Bahkan, cap tangan warna-warni ini punya filosofinya tersendiri lho guys. Melambangkan 

bahwa kita dari instansi yang berbeda bisa bersatu di acara ini! asik~



Dokumen Terkait Festival Kemerdekaan RI Uniperti

Dokumen Terkait
dapat diakses melalui link di bawah ini:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rEcBnS6y1v2lioWlwh4KGUK9SD6HOILl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rEcBnS6y1v2lioWlwh4KGUK9SD6HOILl


Salam Pertiwi!

Whatsapps

085714203015

Instagram
universitaspertiwi

Facebook
universitaspertiwi

Website
www.pertiwi.ac.id
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