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A. Pendahuluan  

Dalam rangka persiapan menuju Pekan Seni Mahasiswa Tingkat 

Regional (PEKSIMINAL) dan Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional 

(PEKSIMINAL) Tahun 2018 serta guna meningkatkan prestasi 

mahasiswa bidang seni baik di tingkat regional maupun nasional, 

Universitas Jember kembali menyelenggarakan Pekan Seni 

Mahasiswa Tingkat Universitas Jember Tahun 2018 yang akan diisi 

dengan kegiatan lomba-lomba tangkai seni meliputi : Nyanyi Lagu 

Pop, Nyanyi Lagu Dangdut, Nyanyi Lagu Keroncong, Nyanyi Seriosa, 

Penulisan Karya Sastra, Baca Puisi, Monolog, Fotografi, Desain 

Poster, Lukis, Komikstrip dan Tari. 

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan para jawara seni 

terbaik Universitas Jember yang akan dikirim untuk bertanding 

dengan perguruan tinggi lain pada Pekan Seni Mahasiswa Tingkat 

Regional. 

  

B. Pendaftaran  

1. Pendaftaran semua tangkai lomba dibuka tanggal 2 Juli 2018  dan 

ditutup tanggal 13 Juli 2018. 

2. Tempat pendaftaran : Ruang Kerja Bag. Kemahasiswaan Kantor 

Pusat Universitas Jember 

 

C. Syarat Pendaftaran 

1. Peserta Mahasiswa aktif D3 / S1 Universitas Jember 

2. Batas usia maksimal 25 tahun per 31 Oktober 2018 

3. Mengisi formulir yang telah disediakan panitia dan dilampiri 

fotocopy KTM peserta. 

 

 



D. Teknis Lomba  

1. Lomba Tari  

a. Tema : Keberagaman Budaya 

Kreatif dan inovatif yang mengacu pada tradisi dengan 

mempertimbangkan kaidah etis dan estetis. 

b. Materi : 

- Karya tari baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

budaya bangsa Indonesia. 

- Menyajikan garapan tari yang berpijak pada tradisi budaya 

Indonesia. 

- Karya tari belum pernah diikutsertakan dalam berbagai 

kegiatan pementasan (festival) 

c. Penyajian : 

- Waktu penyajian minimal 10 (sepuluh) menit dan maksimal 

15 menit (lima belas) menit. 

- Jumlah penari minimal 5 (lima) orang dan maksimal 10 

(sepuluh) orang. 

- Garapan dapat disajikan oleh penari putra, penari putri atau 

campuran (putra dan putri). 

- Koreografer (penata tari) adalah peserta yang berstatus 

mahasiswa aktif (didukung bukti KTM yang masih berlaku). 

- Para penari adalah peserta yang berstatus mahasiswa aktif. 

- Peserta dapat menggarap aspek tata rupa : rias, property, 

busana, set cahaya. 

- Dapat menggunakan dance property. 

- Rias dan busana menyesuaikan karakter garapan tari. 

- Iringan tari dapat langsung dan /atau menggunakan iringan 

kaset / CD / flashdisk yang telah disipakan oleh para 

peserta sendiri. 

- Penata iringan boleh dari mahasiswa sendiri maupun dari 

luar perguruan tinggi. 

- Konsep garapan (judul dan sinopsis) diserahkan kepada 

panitia pada saat technicall meeting 



d. Kriteria Penilaian 

- Koreografi (ide garapan, kreativitas, musik, komposisi).  

Mampu menyajikan ide garapan dalam koreografi yang 

kreatif dan inovatif serta keselarasan gerak, musik dan 

komposisi. 

- Teknik gerak (tenaga, ekspresi).  

Dapat menghadirkan gerak dengan penyesuaian dan 

penggunaan tenaga untuk mengekspresikan garapan tari. 

- Penampilan (rias, busana, setting, property).  

Mampu menampilkan rias, busana, setting dan property 

yang sesuai dengan tuntutan garapan tari. 

e. Tempat dan Sarana 

- Panitia menyediakan tempat untuk pentas dengan ukuran 

panggung 3 x 12 meter 

- Panitia tidak menyediakan peralatan musik. 

- Kelengkapan panggung yang disediakan panitia antara lain : 

level, kain hitam, tata cahaya standart, dan sound system. 

f. Technicall Meeting 

- Peserta wajib mengikuti technicall meeting dengan 

mengirimkan wakilnya yang terdiri atas penata tari, penata 

iringan dan pendamping. 

 

2. Lomba Baca Puisi 

a. Ketentuan  

- Peserta tidak boleh menggunakan musik pengiring baik live 

maupun rekaman. 

- Peserta membawakan 1 puisi wajib dan 1 puisi pilihan. 

- Judul puisi ditentukan oleh panitia. 

b. Kriteria penilaian 

- Interprestasi 

- Representasi 

- Vokalisasi 

 



c. Judul Puisi Wajib 

- Putra : Perempuan-perempuan Perkasa (karya Hartoyo 

Andangjaya) 

- Putri : Cocktail Party (karya Toety Herati Noerhadi) 

d. Judul Puisi Pilihan 

- Sajak Seorang Prajurit (karya Suminto A. Sayuti) 

- Selamat Pagi Indonesia (karya Supardi Djoko Damono) 

- Buat Saudara Kandung (karya Hartoyo Andangjaya) 

- Tantangan (karya Abdul Wahid Situmeang) 

- Resonansi Indonesia (karya Ahmadun Yosi Herfanda) 

- Nyanyian Tanah Air (karya Saini KM) 

- Padamu Jua (karya Amir Hamzah) 

- Senja di Pelabuhan Kecil (karya Chairil Anwar) 

- Doa Untuk Hari Esok Kami (karya Emha Ainun Najib) 

- Syair Pindah Rumah (karya Agus R. Sarjono) 

 

3. Lomba Monolog 

a. Tema bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika 

bangsa Indonesia 

b. Materi naskah disediakan oleh panitia sebanyak 10 (sepuluh) 

judul naskah monolog, yaitu sebagai berikut :  

NO JUDUL PENGARANG 

1 Malu Putu Wijaya 

2 Sphinx Triple X Benny Yohanas 

3 Rabka Arthur S. Nalan 

4 Lugu Kayu Bakar Budi Ros 

5 Tikus! Tikus!! Tikus !!! Ari Nurtanio 

6 Patih Nguntalan Nur Said 

7 Tolong N. Riantiarno 

8 Kasir Kita Arifin C. Noer 

9 Balada Sumarah Tentrem Lestari 

10 Pidato Putu Fajar Archana 

 

 

 
 



c. Gaya pementasan bebas 

d. Kostum pementasan asal tidak bertentangan dengan nilai dan 

etika bangsa Indonesia 

e. Ketentuan  

- Jumlah pemain 1 (satu) orang. 

- Pemain / peserta memilih salah 1 (satu) dari 10 (sepuluh) 

naskah monolog yang sudah disediakan panitia. 

- Durasi pementasan maksimal 15 (lima belas) menit. 

- Pementasan di panggung. 

- Kelengkapan panggung yang disediakan oleh panitia  : level, 

kain hitam, tata cahaya standart, dan sound system. 

- Waktu setting panggung dan persiapan maksimal 10 

(sepuluh) menit. 

- Ilustrasi monolog bisa dalam bentuk musil live, rekaman 

kaset, CD, atau flashdisk. 

- Property dan trik panggung harus memperhatikan 

keamanan dan keselamatan peserta lain. 

f. Kriteris Penilaian 

- Keaktoran (penghayatan, vokal, kelenturan, komunikatif, 

dan kerjasama) 

- Penyutradaraan (interprestasi naskah dan kesatuan) 

- Penataan artistik (tata pentas, tata cahaya, tata suara, tata 

rias dan buasana) 

 

4. Lomba Nyanyi Tunggal : Pop, Dangdut, Keroncong dan Seriosa 

a. Peserta lomba adalah tunggal putra dan tunggal putri. 

b. Masing-masing peserta harus menyerahkan nada dasar yang 

akan dinyanyikan, paling lambat diterima panitia pada saat 

technicall meeting. 

c. Bentuk penyajian : nyanyi tunggal. 

d. Lagu dan penampilan : 

- Setiap peserta membawakan lagu yang telah dipersiapkan 

sesuai dengan ketentuan lomba. 



- Lomba dilakukan dalam satu tahapan dengan 2 (dua) kali 

penampilan yaitu : lagu wajib dan pilihan (ditentukan oleh 

panitia) 

e. Waktu (durasi penyajian lagu) 

Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai 

dengan durasi lau wajib dan lagu pilihan yang dinyanyikan 

f. Fasilitas  

Panitia menyediakan fasilitas musik pengiring dengan 

pengaturan sebagai berikut : 

- Pada lomba nyanyi seriosa peserta diperbolehkan membawa 

/ menggunakan pianis sendiri 

- Pada lomba nyanyi pop semua peserta akan diiringi oleh 

panitia dengan elektone (peserta tidak diperbolehkan 

menggunakan iringan sendiri). 

- Pada lomba nyanyi keroncong semua peserta akan diiringi 

oleh panitia dengan group keroncong (peserta tidak 

diperbolehkan menggunakan iringan sendiri) 

- Pada lomba nyanyi dangdut semua peserta akan diiringi 

oleh panitia dengan elektone (peserta tidak diperbolehkan 

menggunakan iringan sendiri). 

g. Sound System dan pengaturannya 

- Panitia menyediakan sound system dengan 1 (satu) 

microfone untuk peserta lomba. 

- Pemakaian microfone dapat tetap pada tiangnya atau 

dipegang oleh peserta. 

- Peserta lomba hanya boleh menggunakan microfone yang 

disediakan oleh panitia. 

h. Kriteria Penilaian 

- Materi : kualitas , pitch 

- Teknik : intonasi, frasering, dinamik, improvisasi 

- Penampilan 

 

 



i. Judul Lagu : Putra / Putri 

No 
Tangkai 
Lomba 

Sifat Judul Lagu Penyanyi 

1. Pop Putra Wajib  Jikalau kau Cinta  Judika 

  Pilihan  Aurora 

 Bila Ada Cinta yang lain 

 HanyaEngkau Yang Bisa 

 AkuLelakimu 

 DefinisiBahagia 

 Maliq&D’Essential 

 Jikustik 

 Armand Maulana 

 Virzha 

 VidiAldiano 

2. Pop Putri Wajib  Sebuah Rasa  Agnes Monica 

  Pilihan  Teduhnya Wanita 

 Indahnya Dunia 

 Dia Tak Cinta Kamu 

 Memulai Kembali 

 Anganku Anganmu 

 Raisa 

 Andien 

 Gloria Jessica 

 Monita Tahalea 

 Isyana & Raisa 

3. Dangdut Putra Wajib Setetes Air Hina Rhoma Irama 

  Pilihan  Do’aSuci 

 Sonia 

 Pelaminan Kelabu 

 Maya 

 Tabir Kepalsuan 

 Imam S. Arifin 

 Abiem Ngesti 

 Mansyur S 

 Muchsin Alatas 

 Rhoma Irama 

4. Dangdut Putri Wajib Bunga Bunga Cinta Elvy S. 

  Pilihan  Bimbang 

 Antara Teman dan Kasih 

 Cuma Satu 

 Payung Hitam 

 Si Kecil 

 Elvy S. 

 Reza Umami 

 Ayu Soraya  

 Iis Dahlia 

 Rita Sugiarto 

5. Keroncong 
Putra 

Wajib  Kr. Kidung Cinderamata  Imung Mulyadi Cr 

  Pilihan  Lg. Sapu Tangan 

 Lg. Bimbang Hati 

 Kr. Hasrat Menyala 

 Stb. Dewa Dewi 

 Stb. Janjiku 

 Gesang 

 Ismanto 

 Mardjokahar 

 S. Padimin 

 Sapari/ W S. Nardi 

 Keroncong 
Putri 

Wajib  Kr. Tanah Air  Kelly Puspita 

  Pilihan  Lg. Sampul Surat 

 Lg. Rangkaian Melati 

 Kr. Senyuman 

 Stb. Tinggal Kenangan 

 Stb. Terkenang 

 Ismail Mardjuki 

 Maladi 

 Chandra  

 Budiman, BJ 

 Sapari / W S. Nardi 

6 Seriosa Putra Wajib  Bukit Kemenangan  Djuhari 

  Pilihan  Srikandi 

 Setitik Embun 

 Kisah Angin Malam 

 Trima Salamku 

 Muchtar Embut 

 Muchtar Embut 

 Saifulbahri 

 Binsar Sitompul 

 Seriosa Putri Wajib  Kisah Mawar DI Malam Hari  Iskandar  

  Pilihan  Cempaka Kuning 

 Gita Malam 

 Embun 

 Renungan di Makam Pahlawan 

 Sjafiti Embut 

 Badjuri 

 G. R. W. Sinsoe 

 Binsar Sitompul 

 

 



5. Lomba Penulisan Karya Sastra 

a. Umum 

- Naskah merupakan karya sendiri (asli) yang belum pernah 

dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam 

lomba lain. 

- Naskah tidak mengandung unsur SARA. 

- Naskah diketik dengan menggunakan komputer yang dibawa 

sendiri oleh peserta. 

- Penulisan naskah dilaksanakan secara bersamaan dengan 

peserta lain dalam sebuah ruangan yang disiapkan oleh 

panitia. 

- Naskah diketik menggunakan kertas A4 dengan huruf calibri 

12 pt dan spasi satu setengah. 

- Panitia hanya menyiapkan printer dan kertas untuk 

pencetakan hasil karya. 

- Waktu penulisan maksimal 480 menit (8 Jam). 

b. Khusus 

- Naskah cerpen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

 Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung 

dengan teknik pengungkapan bebas. 

 Panjang naskah antara 6-10 halaman. 

 Kriteria penilaian cerpen: 

(1) Autentisitas dan kesegaran ungkapan 

(2) Keutuhan dan keselarasan. 

- Naskah puisi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Tema akan ditentukan pada saat berlangsung 

 Bentuk puisi: bebas baik epik maupun lirik 

 Teknik pengungkapan puisi: bebas 

 Panjang antara 1 sampai dengan 5 halaman 

 Penilaian puisi: 

(1) Kebaruan (Novelty) 

(2) Keutuhan (Wholeness) 

 



- Naskah lakon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

 Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung. 

 Naskah lakon adalah naskah untuk pentas 1 (satu) atau 

2 (dua) babak, dengan panjang naskah 5 – 20 halaman. 

 Durasi pementasan maksimal 45 menit. 

 Lakon bebas dalam bentuk tragedi, komedi, atau realis. 

 Penilaian lakon: 

(1) Orisinalitas dan menarik untuk dipanggungkan 

(2) Menggunakan bahasa Indonesia yang ekspresif dan 

kaya akan makna baru. 

 

6. Lomba Lukis 

a. Tema : Merajut Budaya Nusantara 

b. Materi : 

- Seni lukis (dua dimensi). 

- Peserta wajib menggunakan kanvas dengan ukuran 100 x 

120 cm. 

- Teknik melukis bebas. 

- Media seni lukis (alat dan bahan) disediakan oleh masing-

masing peserta. 

c. Ketentuan: 

- Setiap karya wajib disertai label yang berisikan keterangan: 

judul dan konsep/deskripsi singkat. 

- Pembuatan lukisan akan dilaksanakan serempak di tempat 

yang disiapkan panitia. 

- Waktu yang disediakan untuk pembuatan lukisan 24 jam. 

- Seluruh karya akan dipamerkan dan dinilai oleh Tim Juri. 

- Semua karya pemenang lomba menjadi arsip/dokumen 

panitia. 

- Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting. 

 

 

 



d. Kriteria Penilaian: 

- Ide dan konseptual. 

- Pengelolaan elemen visual. 

- Penguasaan teknis. 

 

7. Lomba Komikstrip 

a. Tema : akan ditentukan oleh panitia saat perlombaan. 

b. Ketentuan  

- Karya Komikstrip dikerjakan dan dibuat langsung pada saat 

lomba (on the spot). 

- Waktu lomba maksimal 240 menit (4 jam). 

- Menggunakan kertas putih dengan ukuran 40 x 60 cm 

(vertikal atau horisontal). 

- Komik dibuat minimal 2 (dua) panel. 

- Teknik gambar bebas. 

- Media gambar (alat dan bahan) bebas, dibawa/disiapkan 

oleh masing-masing peserta. 

- Semua karya pemenang lomba menjadi arsip/dokumen 

panitia. 

- Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting. 

c. Kriteria Penilaian 

- Kesesuaian karya dengan tema. 

- Komunikatif. 

- Penguasaan teknik visualisasi. 

- Keunikan dan orisinilitas karya 

 

8. Lomba Desain Poster Lomba Desain Poster 

a. Tema : Merajut Budaya Nusantara 

b. Ketentuan 

- Karya harus dibuat dengan menggunakan komputer, boleh 

menggabungkan karya foto (scanning) dengan teks. 



- Menggunakan sistem operasi windows dengan software 

desain grafis : freehand, coreldraw, photoshop, illustrator, 

dan indesign. 

- Karya diserahkan dalam bentuk softcopy dengan resolusi 

tinggi berukuran 50 x 70 cm. 

- Peserta lomba melampirkan nama, nim, fakultas, judul 

karya, deskripsi karya, dan setting print out karya ukuran 

A4 yang akan dicetak oleh panitia. 

- Waktu yang digunakan selama 360 menit (6 jam). 

- Peserta lomba membawa sendiri kamera untuk pembuatan 

image yang dibutuhkan dalam pembuatan poster. 

- Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting. 

c. Kriteria Penilaian 

- Ide atau gagasan 

- Kesesuaian karya dengan tema 

- Komunikatif, informatif, edukatif, dan provokatif 

- Keunikan dan keselarasan 

- Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak 

cipta tetap milik pembuat karya. 

 

9. Lomba Fotografi 

a. Tema : Akan diumumkan oleh Panitia (sesaat sebelum lomba 

dimulai)  

b. Ketentuan 

- Lomba foto dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu : 

 Lomba foto berwarna; dan 

 Lomba foto hitam-putih 

- Lomba foto dilaksanakan dengan menggunakan kamera 

digital SLR / Mirroless, bebas menggunakan segala macam 

merk kamera. 

- Lokasi, tema, waktu akan ditentukan oleh panitia sebelum 

lomba dimulai. 



- Setelah selesai mengikuti lomba foto dengan rentang waktu 

yang telah ditentukan panitia, maka peserta harus 

menyerahkan hasil pemotretan terpilihnya kepada panitia 

dalam bentuk file digital format jpeg. 

- Editing foto hanya diperbolehkan sebatas pengaturan 

kontras, cropping, dan konversi foto berwarna menjadi 

hitam putih. 

- Panitia selanjutnya akan mencetak dan membingkai hasil 

foto setiap peserta lomba dan memberi kodifikasi sesuai 

identitas 

c. Kriteria penilaian 

- Teknik dan Proses 

- Orisianilitas 

- Deskripsi Karya 

d. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta tetapi hak cipta 

tetap milik pembuat karya 

 

E. Technicall Meeting : 

Technicall meeting dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal : Sabtu, 14 Juli 2018 

Jam   : 08.00 WIB 

Tempat  : Gedung Soetardjo Universitas Jember 

 Catatan   : Jadwal technicall meeting masih bersifat tentatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Jadwal Pelaksanaan : 

 
JADWAL DAN TEMPAT 

LOMBA SENI MAHASISWA TINGKAT UNIVERSITAS JEMBER 

TAHUN 2018 
 

NO 
TANGKAI 
LOMBA 

TANGGAL 
PELAKSANAAN 

TEMPAT LOMBA 

1.  Lagu Pop Hiburan 16 Juli 2018 Aula Gedung Soerachman Universitas Jember 

2.  Lagu Dangdut 17 juli 2018 Aula Gedung Soerachman Universitas Jember 

3.  Keroncong 18 Juli 2018 Lantai 1 Kantor Pusat Universitas Jember 

4.  Seriosa 18 Juli 2018 Lantai 1 Kantor Pusat Universitas Jember 

5.  Penulisan Puisi 18 Juli 2018 Gedung CDAST 

6.  Penulisan Cerpen 18 Juli 2018 Gedung CDAST 

7.  Penulisan Lakon 18 Juli 2018 Gedung CDAST 

8.  Baca Puisi 19 Juli 2018 Aula Gedung Soerachman Universitas Jember 

9.  Monolog 19 Juli 2018 Gedung PKM Universitas Jember 

10.  Fotografi 20 Juli 2018 R. Sidang Lt. II Kantor Pusat Universitas Jember 

11.  Desain Poster 21 Juli 2108 Gedung CDAST Universitas Jember 

12.  Lukis 21 Juli 2018 Gedung CDAST Universitas Jember 

13.  Komik Strip 21 Juli 2018 Gedung CDAST Universitas Jember 

14.  Tari 23 Juli 2018 Gedung PKM Universitas Jember 

 

Hal-hal yang belum diatur atau belum jelas dalam petunjuk teknis dan 

ketentuan lomba ini, akan dibahas dalam technical meeting. 

 

Jember, 29 Juni 2018  

Wakil Rektor I, 

 

ttd 

 

Drs. Zulfikar, Ph.D. 

NIP. 196310121987021001 

 

 

 

 

 


