
PENUGASAN GATHERING SASTRA JEPANG 2015

Petunjuk awal : Warna kelompok sesuai dengan yang telah ditentukan
Momotarou - Merah
Tanabata - Orange
Kaguyahime - Kuning
Isshunboushi - Hijau
Urashima Taro - Biru
Neko to Juunishi - Ungu

I. PENUGASAN INDIVIDU

1. NAMETAG

Nametag berbentuk persegi panjang berukuran 8,5 x 5,5 cm, dibuat dari kertas bufallo sesuai dengan 
warna kelompok. Nametag berisi data-data antara lain :

- Nama panggilan dalam huruf Katakana
- Nama lengkap dalam huruf kapital
- NIM
- Nama kelompok dalam huruf kapital

Nametag ditulis dengan tulisan tangan. Ukuran font menyesuaikan. Nametag dimasukkan dalam 
wadah nametag plastik. Sisi kanan, kiri, dan belakang diberi selotip. Nametag dipasang di dada 
sebelah kanan. Digunakan sepanjang rangkaian acara Japan Cup pada tanggal 10 Oktober dan 
Gathering Sastra Jepang pada 24 Oktober.

2. SURAT UNTUK SENPAI / TOMODACHI
Surat yang akan diserahkan kepada senpai / tomodachi pada saat Gathering. Boleh berisi segala 
macam jenis ungkapan (terima kasih, marah, benci, kekecewaan, suka, perasaan yang terpendam, 
namun tidak boleh mengandung unsur SARA dan hujatan). Surat bebas diberikan pada senpai/ 
tomodachi yang terlibat di acara gathering Sastra Jepang. Masing-masing mahasiswa harus membuat 
min. 1 surat, boleh lebih.

8,5 cm

5,5 cm



3. ALBUM SASTRA JEPANG

     Album Sastra Jepang adalah sebuah album berisikan foto serta biodata singkat dari orang-
orang di lingkup Sastra Jepang.

    Ketentuan album Sastra Jepang 2015 adalah :

- Berukuran A5 (HVS dibagi 2).
- Segala ketentuan dan keterangan yang ada di album ditulis dengan tangan sekreatif  

mungkin.
- Total keseluruhan halaman Album Sastra Jepang adalah 15 halaman, termasuk cover 

depan dan belakang.
- Cover depan dan belakang dibuat dari kertas bufalo sesuai dengan warna kelompok.
- Per satu halaman (isi) digunakan untuk 2 foto dan 2 biodata. Template bebas.
- Halaman 1 (cover depan) terdiri atas : nama lengkap, nama panggilan, kelompok, foto, dan 

tulisan 'ALBUM SASTRA JEPANG 2015'. Bebas dihias sekreatif mungkin.
- Halaman 2 dan 3 berisi biodata dan foto selfie bersama Sensei (4 orang Sensei)
- Halaman 4 berisi berisi biodata dan foto selfie bersama Senpai 2011 (2 orang Senpai)
- Halaman 5 dan 6 berisi biodata dan foto selfie bersama Senpai 2012 (4 orang Senpai)
- Halaman 7 dan 8 berisi biodata dan foto selfie bersama Senpai 2013 (4 orang Senpai)
- Halaman 9 dan 10 berisi biodata dan foto selfie bersama Senpai 2014 (4 orang Senpai)
- Halaman 11 sampai dengan 13 berisi biodata dan foto selfie bersama tomodachi (6 orang 

tomodachi)
- Halaman 14 berisi biodata dan foto selfie bersama orang yang berharga bagi anda / 

Tokubetsuna Hito, bisa orang tua, teman, pacar, atau siapapun (1 Tokubetsuna Hito)
- Halaman 15 adalah cover penutup.
- Kertas untuk biodata Sensei adalah kertas bufallo, warna bebas.
- Kertas untuk biodata Senpai dan Tomodachi adalah kertas HVS. Warna kertas untuk setiap 

angkatan dan tomodachi harus berbeda (ex : 2012 hijau, 2013 kuning, tomodachi putih). 
Setiap mahasiswa bebas menentukan varian warna di album masing-masing (tidak ada 
ketentuan).

- Tidak boleh memasang foto dan biodata advisor kelompok sendiri. 
- Boleh memasang foto dan biodata advisor kelompok lain maksimal 1 orang advisor.
- Tidak boleh memasang foto dan biodata tomodachi dalam satu kelompok dan satu kelas.
- Hal-hal yang harus tertulis di biodata tiap-tiap orang di album adalah : nama, tempat 

tanggal lahir, nama social media, serta note (catatan). Note berisi apa yang dipikirkan si 
mahasiswa terhadap orang yang ada di foto / biodata.

- Foto di album tidak ada ketentuan ukuran (bebas), dan harus berupa selfie.
- Album dijilid dengan cara apapun sekreatif mungkin.
- Album foto dikumpulkan ke masing-masing advisor pada tanggal 20 Oktober 2015.



II. PENUGASAN KELOMPOK

1. Membuat aksesoris identitas kelompok. Tidak ada ketentuan khusus dalam bentuk, ukuran, 
maupun warna (bisa berbentuk gelang, ikat kepala, kalung, dsb). Setiap anggota dalam 
kelompok wajib memakai aksesoris kelompok.

2. Membuat video kelompok dengan durasi 3 – 5 menit / video. Video berisi seputar kegiatan 
kelompok, curahan hati anggota kelompok dan advisor, ataupun kesan/pesan selama rangkaian 
gathering. Video harus menampilkan setiap anggota kelompok dan advisor. Dikumpulkan ke divisi 
acara pada tanggal 20 Oktober 2015.

3. Membuat yel-yel serta jargon dari tiap kelompok.
4. Membuat papan nama kelompok berisi nama kelompok dan dominan warna kelompok serta 

dihias semenarik mungkin dengan ukuran sbb (papan harus bisa berdiri tegak) :
· Panjang papan : 40 cm
· Lebar papan : 30 cm
· Tinggi keseluruhan papan + tiang : 100 cm40 cm

頑張れみんな！
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