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A. PETUNJUK UMUM 

- Seleksi dilakukan untuk jenis tangkai lomba peksiminas berikut.  

 Penulisan Sastra (Penulisan Cerpen, Penulisan Puisi, Penulisan Lakon) 

 Baca Puisi Putra/Putri 

 Monolog 

 Vokal Grup 

 Nyanyi Tunggal (Pop tunggal Putra/Putri, Dangdut Tunggal Putra/Putri, Keroncong Tunggal 

Putra/Putri, Seriosa Tunggal Putra/Puteri) 

 Tari (sudah dilaksanakan) 

 Desain Poster 

 Lukis 

 Fotografi (Warna & Hitam Putih) 

 Komik Strip 
- Seleksi dilaksanakan pada Sabtu, 16 April 2016, pukul 08.00 wib s.d. selesai di lingkungan 

FBS Unnes sesuai dengan tangkai lomba masing-masing. 

- Peserta seleksi adalah mahasiswa Unnes dari semua jurusan yang tercatat aktif sebagai 

mahasiswa (registrasi) 

- Peserta seleksi mendaftarkan diri dengan mengirim biodata ke email 

seleksipeksiminas.unnes@gmail.com dengan menyebutkan atau mengisi tangkai lomba 

yang dipilih/diikuti pada kolom subject. Contoh: Subject: Tangkai Penulisan Cerpen 

- Koordinator: 

o Tangkai Lomba Sastra: Suseno WS (Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

081232171494/08157756690) 

o Tangkai Lomba Seni Suara: Drs. Eko Raharjo, M.Hum. (Jurusan Sendratasik, 

081225704934) 

o Tangkai Lomba Seni Rupa: Drs. Syakir, M.Sn. (Jurusan Seni Rupa, 082225598882) 

 

B. PETUNJUK KHUSUS 

1. TANGKAI LOMBA PENULISAN SASTRA (PUISI, CERPEN, LAKON) 

- Tema Umum: Cintaku pada Budaya   

- Peserta seleksi mengumpulkan kopian portofolio karya (puisi, cerpen, atau lakon) baik 

yang telah tercetak, terpublikasi, atau pun belum kepada Suseno WS/M. Burhanudin di 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Gedung B1 Lt. 1 Ruang 102, FBS Unnes, paling lambat 

Jumat, 15 April 2016 pukul 15.00 wib. 

- Tempat/pusat seleksi Gazebo B1 FBS Unnes dimulai pukul 08.00 wib.  

- Seleksi dilakukan dengan sistem on the spot dengan durasi maksimal 8 jam. 

- Peserta seleksi membawa alat tulis/ballpoint dan papan alas tulis. Sedangkan kertas folio 

bergaris disediakan oleh panitia. 

- Tema penulisan sastra: Kecintaan terhadap Seni Budaya Nusantara 

- Kriteria penilaian Penulisan Puisi: 

o Keaslian dan kesegaran ungkapan 

o Keutuhan dan keselarasan dengan tema 

o Diksi, rancang bangun, dan gaya bahasa 

- Kriteria penilaian Penulisan Cerpen: 

o Keaslian dan kesegaran bahasa 

o Keutuhan dan keselarasan dengan tema 
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o Keunikan cerita, rancang bangun, dan eksplorasi tematik 

- Kriteria penilaian Penulisan Lakon: 

o Keaslian dan kemenarikan untuk dipanggungkan 

o Keutuhan dan keselarasan dengan tema 

o Menggunakan bahasa Indonesia yang ekspresif dan kaya akan makna baru 

o Durasi pementasan naskah 30 – 40 menit 

 

2. TANGKAI LOMBA BACA PUISI PUTRA dan PUTRI 

- Peserta seleksi putra membacakan puisi berjudul Gugur karya W.S. Rendra. Download 

teks di sini 

- Peserta seleksi putri membacakan puisi berjudul Kembali Tak Ada Sahutan karya Abdul 

Hadi WM. Download teks di sini 

- Penilaian: pemahaman, penghayatan, vokal, penampilan 

 

3. TANGKAI LOMBA MONOLOG 

- Seleksi dilakukan di Gazebo B8 mulai pukul 08.00 wib. 

- Seleksi adalah seleksi keaktoran dan dilakukan perorangan (tidak dalam bentuk tim).  

- Peserta seleksi menampilkan salah satu bagian naskah dengan durasi maksimal 10 menit 

tiap peserta seleksi. Gaya pementasan bebas. 

- Naskah seleksi: Aeng (Putu Wijaya), Aku Sang Presiden (Herman HMT), Marsinah 

Menggugat (Ratna Sarumpaet), atau Mayat Terhormat (Agus Noor & Indra Tranggono) 

 

4. TANGKAI LOMBA SENI SUARA: 

Ketentuan Umum: 

- Panitia menyiapkan keyboard beserta pengiring, dan CD player 

- Pendaftaran peserta dilakukan dengan mengirimkan biodata dan pilihan tangkai lomba ke 

email seleksipeksiminas.unnes@gmail.com  mulai tanggal 10 april sampai dengan 15 april 

2016 pk. 23.59 WIB. 

- Seleksi dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB s.d. selesai bertempat di Gedung B6 FBS 

Unnes. 

 

a. VOKAL  GRUP 

- Peserta seleksi menyanyikan 1 lagu pop (judul lagu bebas) 

- Peserta seleksi diharapkan/diutamakan mampu membaca notasi angka yang disiapkan 

oleh panitia. 

- Peserta seleksi membawa musik iringan berupa midi file, minus one, atau CD Karaoke 

- Kriteria penilian: materi suara, teknik vokal, pembawaan, dan penampilan 

 

b. NYANYI TUNGGAL (SERIOSA putra dan putri, KERONCONG putra dan putri, 

DANGDUT putra dan putri, POP HIBURAN putra dan putri) 

- Peserta seleksi menyanyikan 1 lagu sesuai dengan jenis lomba yang dipilih (dangdut, 

pop, keroncong, atau seriosa) dengan judul lagu bebas 

- Peserta seleksi membawa musik iringan berupa midi file, minus one, atau CD Karaoke 

- Kriteria penilian: materi suara, teknik vokal, pembawaan, dan penampilan 

 

5. TANGKAI LOMBA TARI 

- Khusus untuk tangkai lomba tari seleksi telah dilaksanakan dalam waktu yang terpisah 

(lebih awal) dengan seleksi ini dan saat ini telah masuk program pembimbingan intensif. 
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6. TANGKAI LOMBA DESAIN POSTER 

- Tema: Kecintaan terhadap Seni Budaya Lokal 

- Karya dibuat dengan menggunakan sistem komputer. 

- Peserta membawa alat sendiri, seperti laptop, kamera, dll. 

- Karya diserahkan dalam bentuk softcopy dengan resolusi 300 ppi dalam format PDF, dengan 

resolusi tinggi berukuran 50 x 70 cm 

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

- Seleksi lomba diselenggarakan di Gedung B5/B9 FBS Unnes, mulai pukul 08.30 wib s.d. 

selesai. 

- Kriteria penilaian:  
o ide atau gagasan, kesesuaian karya dengan tema,  
o komunikatif, informatif, edukatif, dan profokatif 

o keunikan dan keselarasan 

 

7. TANGKAI LOMBA LUKIS 

- Tema: Spirit of Indonesia 

- Alat dan media lukis dibawa sendiri oleh peserta. 

- Lukisan menggunakan media kanvas dengan ukuran 100x120 cm. 

- Teknik melukis bebas. 

- Waktu yang disediakan pembuatan lukisan adalah 8 jam. 

- Kriteria penilaian: 

o Ide dan konseptual 

o Pengelolaan elemen visual (garis, bentuk, bidang, warna dan komposisi) 

o Penguasaan teknis (bahan tinta, cat, tekstur, arang, dsb) 

o Kesesuaian dengan tema 

- Seleksi lomba diselenggarakan di Gedung B5/B9 FBS Unnes, mulai pukul 08.30 wib s.d. 

selesai. 

 

8. TANGKAI LOMBA FOTOGRAFI (WARNA & HITAM PUTIH) 

- Tema: Lanscape Unnes dan Sekitarnya 

- Seleksi tangkai lomba foto dilaksanakan dengan menggunakan kamera digital SLR, bebas 

menggunakan segala macam merk kamera. 

- Lokasi yang digunakan untuk seleksi adalah Kampus Unnes dan sekitarnya 

- Foto diserahkan/dikumpulkan dalam bentuk file 

- Editing foto hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan konversi foto 

berwarna menjadi hitam putih. 

- Kriteria penilaian: orisinalitas, komunikatif, teknik dan proses, dan penyajian. 

- Pengondisian peserta seleksi lomba bertempat di Gedung B5/B9 FBS Unnes, mulai pukul 

08.30 wib 

 

9. TANGKAI LOMBA KOMIK STRIP 

- Tema: Problematika Bangsa Indonesia 

- Seleksi lomba komik strip dilakukan dengan sistem on the spot 

- Waktu seleksi lomba maksimal 270 menit (4,5 jam) 

- Menggunakan kertas putih dengan ukuran 40 x 60 cm (vertikal dan horizontal) yang 

disediakan oleh panitia. 

- Komik dibuat minimal 2 (dua) panel. 

- Teknik gambar bebas 

- Alat gambar dibawa/disiapkan oleh masing-masing peserta. 

- Seleksi lomba diselenggarakan di Gedung B5/B9 FBS Unnes, mulai pukul 08.30 wib s.d. 

selesai. 


