
 

  



 

 

1. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses di 

https://bit.ly/unnesfestival2020 

2. Petunjuk pengiriman karya : 

a. Untuk Essay Online Competition, naskah dikirim dalam bentuk softcopy PDF 

berukuran maksimal 5 MB dengan format nama file: 

Nama_Universitas_Subtema. 

b. Untuk Song Collaboration for Nation, karya dikirimkan dalam bentuk tautan 

google drive atau youtube dengan format nama file: Nama_Universitas 

c. Untuk Covid-19 Short Film Festival, karya dikirimkan dalam bentuk tautan 

google drive atau youtube dengan format nama file: Nama_Universitas 

3. Karya yang dikirim juga menyertakan dokumen-dokumen tambahan antara lain: 

- Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tim sebanyak satu buah dengan format 

jpg atau jpeg. KTM diberi nama dengan format: Nama_Universitas 

- Foto tim peserta sebanyak satu buah dengan format jpg atau jpeg. Foto diberi 

nama dengan format: Nama_Universitas_Foto 

- Surat pernyataan orisinalitas karya. 

- Mengumpulkan abstrak atau deskripsi singkat karya dalam bentuk pdf 

4. Karya dan dokumen tambahan dikumpulkan dalam satu folder dengan format.rar atau 

.zip dengan nama: Nama_Universitas dikirimkan ke email 

bayu.triwibowo@mail.unnes.ac.id. 

5. Setelah mengirimkan karya dan dokumen tambahan, peserta wajib mengirimkan WA 

konfirmasi dalam waktu 1×24 jam dengan format: Nama_Universitas_SubTema ke 

CP. 085745960952 

 

PETUNJUK TEKNIS 

ONLINE ESSAY COMPETITION 2020 

 

A. PESERTA 

1. Peserta merupakan warga Negara Indonesia 

2. Peserta merupakan mahasiswa aktif perguruan tinggi S1 atau sederajat 

3. Peserta bersifat individu  

 

B. TEMA 

“Tantangan dan Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia” 

Sub tema: 

1. Kesehatan 

2. Ekonomi 

3. Sosial Budaya 

 

https://bit.ly/unnesfestival2020


 

4. Keamanan 

5. Logistik dan Supply Chain Komoditas Utama 

6. Hukum 

7. Kebijakan Publik 

8. Lingkungan 

9. Pendidikan 

10. Teknologi 

 

C. KETENTUAN 

1. Naskah esai yang dikirim adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan 

belum pernah diperlombakan serta naskah yang dikirimkan harus bebas dari segala 

bentuk plagiarisme, apabila terbukti melanggar maka akan didiskualifikasi.  

2. Esai yang dilombakan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan video 

tidak menyinggung SARA, tidak mengandung unsur pornografi dan LGBT, serta 

tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu. 

3. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 1 naskah esai 

4. Naskah esai maksimal 4000 kata. 

5. Naskah diketik dengan ketentuan sebagai berikut 

Margin atas, kiri, kanan, bawah  : 4,4,3,3 

Ukuran kertas    : A4 

Huruf / Font    : Arial  / 11 

Spasi     : 1,5 

6. Mencantumkan sumber referensi (di luar 4000 kata)Indikator penilaian esai adalah 

sebagai berikut : 

Orisinalitas   : 10% 

Kesesuaian Tema  : 10% 

Kedalaman Analisis  : 30% 

Struktur dan Bahasa  : 20% 

Kemanfaatan   : 30% 

 

 

SONG COLLABORATION FOR NATION 

 

A. Ketentuan Lomba adalah sebagai berikut: 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi dibawah naungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan terdaftar di PD Dikti 

2. Menuliskan nama, NIM dan Jurusan pada video penyajian yang di kirimkan ke 

panitia penyelenggara. 

3. Membawakan 1 lagu bertemakan konservasi, kemanusiaan atau nasionalisme 

4. Dalam 1 lagu dibawakan minimal 5 orang dan lagu di aransemen ulang tanpa 

merubah notasi lagu aslinya. 



 

5. Bentuk penyajian lagu dibawakan dengan cara vokal group dan iringan, musik 

instrumen akustik dengan 1 vokal atau lebih, musik instrumen band dengan 

vokal 1 atau lebih, musik ansamble atau chamber, dan alat musik tradisi 

dengan 1 vokal atau lebih. 

6. Peserta mengumpulkan video dan deskripsi video dengan format PDF ke 

panitia penyelenggara. 

7. Peserta diperbolehkan menggunakan aplikasi record tambahan seperti Cubase, 

Pro Tools dan aplikasi lainnya.  

8. Hasil Video tidak backlight dan dengan resolusi yang tidak pecah. 

9. Semua kegiatan produksi dilakukan di dalam rumah (Stay at Home) 

 

B. Indikator  penilaian sebagai berikut: 

1. Penguasaan Materi 

2. Harmonisasi 

3. Aransemen 

4. Kualitas Suara dan Gambar Video 

5. Bentuk Penyajian karya 

 

C. Hadiah dan penghargaam 

Juara I,II,III, Juara Harapan I,II : Uang Pembinaan + E-Sertifikat 

 

PETUNJUK TEKNIS 

COVID-19 SHORT FILM FESTIVAL 2020 

 

A. PESERTA 

1. Peserta merupakan warga Negara Indonesia 

2. Peserta merupakan mahasiswa aktif perguruan tinggi S1 atau sederajat 

 

B. TEMA 

“Upaya Positif sebagai Mahasiswa pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat” 

C. KETENTUAN 

1. Kategori video adalah Video Pendek Fiksi atau Animasi berwarna dan bersuara. 

2. Konten dalam video tidak menyinggung SARA, tidak mengandung unsur pornografi 

dan LGBT, serta tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu. 

3. Durasi maksimal 10-15 menit (sudah termasuk credit title dan bumper awal) 

4. Karya video memiliki ukuran frame 720p dengan ekstensi “mp4” (video codec 

H.264). 

5. Video menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dilengkapi dengan subtitle bahasa 

inggris. 

6. Peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 video. 



 

7. Video yang didaftarkan belum pernah mendapatkan penghargaan juara pada 

kompetisi lain. 

8. Video yang didaftarkan harus karya original tanpa ada footage video pihak lain. Jika 

mengandung karya dari pihak lain, wajib melampirkan izin tertulis. 

9. Penggunaan scoring music harus karya original atau jenis free music yang tersedia 

secara bebas. Jika menggunakan music hasil karya orang lain wajib melampirkan izin 

tertulis. 

10. Apabila terdapat gugatan hak cipta di kemudian hari maka panitia tidak 

bertanggungjawab terhadap hal tersebut dan berhak memberikan sanksi pencabutan 

juara. 

11. Unnes memiliki hak untuk menayangkan video tersebut di media yang berkaitan dan 

menjadi milik Unnes. 

12. Materi film (model, lokasi, dll) diluar tanggung jawab panitia.  

13. Kriteria penilaian adalah pada isi dan ide cerita, teknik pembuatan dan kreativitas 

serta orisinalitas.  

14. Jika dikemudian hari ternyata didapatkan bukti bahwa karya pemenang bukan karya 

sendiri, maka panitia berhak membatalkan dan menarik penghargaan serta hadiah 

yang sudah diberikan. 

15. Keputusan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 


