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Dalam rangka kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS) ke XV Tahun 2020 yang

akan dilaksanakan secara daring, mohon Saudara dapat menginformasikan kepada mahasiswa untuk

mengikuti kegiatan dimaksud (brosur terlampir).

Adapun tangkai lomba seni yang akan dipertandingkan adalah sebagai berikut :

1. Lomba Penulisan Puisi (File doc atau Pdf)

2. Lomba Penulisan Cerpen (File doc atau Pdf)

3. Lomba Desain Poster (File JPG atau PNG berwamalhitam putih)

4. Lomba Karya Tari (Video)

5. Lomba Vokal Grup (Video)

6. Lomba Fotografi (File JPG atau PNG berwamalhitam putih)

7. Lomba Baca Puisi (Video)

8. Lomba Monolog (Video)

9. Lomba Lukis (File PNG)

10. Lomba Menyanyi Lagu Pop (Video)

11. Lomba Menyanyi Lagu Dangdut (Video)

Kami harap Saudara mengirimkan delegasi beserta hasil karya berupa file dan video ke Subbagian

MPI Kemahasiswaan paling lambat tanggal15 Oktober 2020.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan ucapan terima kasih.

iswaan,



KETENTUAN UMUM

• Mahasiswa aktif (Bukti KTM)

• Terdata di PDDIKTI

• Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

• Usia maks. 22 tahun (per Oktober 2020)

• Surat rekomendasi dan pernyataan keaslian karya

Wadek Bidang Kemahasiswaan

• Foto berjas 4x6 (4 lembar)



. - - - -------

LOMBA PENULISAN PUISI

Tema : II Menilik Pendidikan dimasa Pandemi"

Ketentuan Umum

• Naskah adalah karya sendiri, bukan plagiasi, belum

pernah dipublikasikan, dan tidak sedang diikutsertakan

dalam lomba yang serupa.

• Wajib membuat pernyataan keaslian naskah, dan hasil

pemindaiannya dikirim ke panitia.

• Naskahtidak mengandung SARA.

• Diketik menggunakan ukuran kertas A4 dengan font

Calibri 12 pt dalam spasi 1,5 pt.

• Peserta mengirimkan soft copy ke alamat ke email

mpi@unib.ac.id
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LOMBA PENULISAN CERPEN

Tema : II Menilik Pendidikan dimasa Pandemi"

Ketentuan Umum

• Tidak mengandung SARA.

• Diketik di kertas ukuran A4 dengan font Calibri 12 pt

dalam spasi 1,5.

Ketentuan Khusus

• Panjang naskah maks. 10.000 characters with spaces.

• Tidak mengandung kebencian, ungkapan-ungkapan

kasar dan/atau melecahkan pihak-pihak tertentu.

• Kriteria penilaian cerpen:

o Otentisitas dan kesegaran pengungkapan bahasa.

o Kemampuan mengolah tema, karakter, dan

membangun konflik.

o Keutuhan, impresi, dan keselarasan cerita.



LOMBA DESAIN POSTER

lema: "Potensi Pariwisata Mengahadapi Era Industri 5.0"

Ketentuan:

• Harus dibuat menggunakan komputer, diperbolehkan

menggabungkan foto (scanning) dengan teks.

• Menggunakan komputer dari peserta dan dapat

menggunakan software desain grafis yang tersedia

(Freehand, Corel Draw, Photoshop, Illustrator, dan

Indesign).

• Hasil karya diserahkan dalam bentuk softcopy dengan 2

ukuran yang berbeda:

• Ukuran 1: SOx70em, resolusi minimal 300 ppi dengan

format PNGyang akan dicetak panitia

• Ukuran 2; Instagram (1080xl080 px), dengan format

PNG,resolusi 72 ppi.

• Tidak mengandung SARA,provokatif, dan menyesatkan.



LOMBATARI

Tema : II Keberagaman Budaya II

Syarat-Syarat Karya

• Kreatif dan Inofatif mengacu pada tradisi dengan

mempertimbangkan kaidah etis dan estetis.

• Karya Tari aadalah karya Tari Baru yang berpijak pada

tradisi Budaya Indonesia yang ditarikan secara

tunggal/solo dan direkam dalam format video (Audio-

Visual).

• Karya Tari baru belum pernah diikutsertakan dalam

berbagai kegiatan pementasan, lomba dan festival.



LOMBA VOKAL GRUP

Bentuk dan Jumlah Anggota

• Grup ditampilkan dalam bentuk putra semua, atau

putri semua, atau campuran.

• Jumlah anggota minimal 5 orang dan maksimal 12

orang, termasuk pengiring (jika menggunakan

iringan alat musik).

• Diperkenankan tampil dalam bentuk accapela atau

tanpa iringan.

Aransemen Lagu

• Peserta bebas untuk memberi aransemen lagu

wajib, namun tidak mengubah melodi aslinya. Lagu

dapat ditampilkan dengan gaya dan karakter

berbeda, misalnya dengan tempo-irama-dinamika-

ekpresi berbeda, tanpa mengubah isi dan maksud

lagu.

• Apabila dikembangkan dengan garapan bervariasi,

melodi asli harus pernah ditampilkan.

• Apabila menggunakan iringan, peserta harus

menggunakan alat musik akustik (non-elektrik).

• Durasi aransemen maksimal 5 menit.

• Aransemen diserahkan kepada panitia sesuai

dengan waktu yang ditentukan.



LOMBA FOTOGRAFI

Tema : II Menilik Pendidikan dimasa Pandemi "

Syarat-Syarat Karya

• Terdiri dari dua kategori realita dan kreatif

• Menggunakan Camera Analog dan Digital dan bebas

menggunakan segala macam merk camera.

• Editing hanya diperbolehkan sebatas pengaturan

kontras, cropping, dan konversi foto berwarna menjadi

hitam putih hanya untuk kategori realita. Foto montage

dan analog dilarang penggunaannya.

• Mengirim karya dalam bentuk file dan JPEG (sisi

terpendek 2000 pixel).



LOMBA BACA PUISI

Daftar Judul Puisi :

• Oi Pemakaman karya Sapardi Ojoko Oamono

• Elegi karya Toeti Heraty

• PadamuJua karya Amir Hamzah

• Kepada Peminta-minta karya Chairil Anwar

• Gerilya karya W.S. Rendra

• Aku Berikan karya Abdul Hadi WM

• Walau karya Sutardji Calzoum Bachri

• SebuahJaket Berlumur Oarah karya Taufiq Ismail

• Ibu karya o. Zawawi Imron

• Oatanglah ke Negeriku karya JoseRizalManua

• le Nausee karya Acep Zamzam Nor

• Pandemi karya Ahmadun Yosi Herfanda

• Penampilan harus terlihat dan terdengar jelas dengan

format file MP4 dengan durasi max.7 menit.

• Video tidak boleh diedit, di dubbing dan teknik lain

dalam studio.

• Pengambilan gambar menampilkan seluruh tubuh

dengan pakaian sopan.



LOMBA MONOLOG

Daftar Naskah Monolog:

No. Judul Pengarang

1. Aengj Alimin Putu Wijaya

2. Sphinx Triple X Benny Yohanes

3. Prodo limitation Arthur S.Nalan

4. Lugu Kayu Bakar BudiRos

5. Tikus I Tikus I Tikus I Ari Nurtanio

6. Patih Nguntalan Nur Sahid

7. Tolong N. Riantiarno

8. Kasir Kita Arifi n C.Noor

9. BaladaSumarah Tentrem Lestari

10. Pidato Putu FajarArchana
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LOMBA LUKIS

Ketentuan Umum

• Peserta wajib mengikuti technical meeting (waktu akan

diumumkan).

• Panitia berhak mempublikasi karya, namun hak cipta

tetap milik peserta.

• Karyadiserahkan dalam bentuk soft copy, resolusi

minimal 300 dpi dengan format PNGakan dicetak

panitia.

• Soft copy dikirimkan pada alamat yang akan ditentukan.

• Melampirkan nama, perguruan tinggi, judul karya,

media yang dipakai, ukuran karya, dan deskripsi pendek

tentang penciptaan karya.

Ketentuan Khusus

• Tema bebas.

• Materi karya dibuat di atas kanvas dengan ukuran

(pilihan alternatif) 100 x 100 em, 120 x 100 em (vertikal),

atau 100 x 120 em (horizontal).

• Lukisandua dimensi atau dwimatra, menggunakan cat

akrilik dan/atau cat minyak atau campuran dua material

ini (mixed media).

• Teknik dan gaya melukis bebas.

• Peralatan melukis disediakan oleh masing-masing

peserta.



LOMBA LAGU POP

I. LaguPop Putra

• Monokrom (Tulus)

• Terima Kasih (Afghan)

• Cukup Tahu (Rizky Febian)

• Aku milikmu (Judika)

• Cinta Luar Biasa (Admesh)

II. LaguPop Putri

• Tetap dalam jiwa (Isyana 5)

• Mantan Terindah (Raissa)

• Aku Wanita (Bunga Citra Lestari)

• Tak sanggup Lagi (Rossa)

• 5atu yang tak bisa lepas (RezaArtamevia)

III. Ketentuan Khusus :

• Penampilan harus terlihat dan terdengar jelas

dengan format file MP4

• Video tidak boleh diedit, di dubbing dan teknik

lain dalam studio.

• Pengambilan gambar menarnpllkan seluruh tubuh

dengan pakaian sopan.



LOMBA LAGU DANGDUT

I. LaguDangdut Putra

• Setetes Air Hina ( Rhoma Irama)

• Doa Suci (Imam S.Arifin)

• Sonia (Abiem Ngesti)

• Pelaminan Kelabu (Mansyur S.)

II. LaguDangdut Putri

• Bunga-bunga cinta (Elvi Sukaesih)

• Bimbang (Elvi Sukaesih)

• Antara Teman dan Kasih (RezaUmami)

• Cuma Satu (Ayu Soraya)

III. Ketentuan Khusus :

• Penampilan harus terlihat dan terdengar jelas

dengan format file MP4

• Video tidak boleh diedit, di dubbing dan teknik

lain dalam studio.

• Pengambilan gambar menampilkan seluruh tubuh

dengan pakaian sopan.


