


Tanggal Kegiatan

1. Sosialiasi Teknis Lomba : 1 April 2021

2. Pendaftaran Lomba : 9- 16 April 2021

3. Pengiriman Karya : 16-24 April 2021

4. Penilaian Dewan Juri : 26-30 April 2021

5. Pengumuman Pemenang : 1 Mei 2021



Tangkai Lomba
1. Lomba Menyanyi dan Penampilan Solo

a.Menyanyi lagu Dangdut (Putra dan putri),
b.Menyanyi lagu Pop (Putra dan putri),
c. Menyanyi lagu Seriosa
d.Menyanyi lagu Keroncong
e. Vocal Group
f. Baca Puisi
g. Seni Tari
h.Monolog



Tangkai Lomba
2. Lomba Karya

a. Desain Poster
b. Seni Lukis
c. Komik Strip
d. Penulisan Cerpen
e. Tulis Puisi
f. Penulisan Lakon
g. Fotografi



Persyaratan Umum
- Pria/Wanita
- Mahasiswa Aktif
- Usia maksimal 25 Tahun (Pada tanggal 31 Oktober 2021)

- Karya yang dibuat harus Orisinal



Ketentuan Lomba Menyanyi Lagu Dangdut

1. Nyanyi Tunggal (Solo) Putra/Putri
2. Membawakan 1 buah Lagu pilihan yang sesuai dengan lagu yang telah ditentukan

panitia
3. Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi original
4. Membuat Video yang di rekam dengan kualitas terbaik dengan ketentuan spesifik

sebagai berikut;

a. Video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, lalu menyebutkan nama
lengkap, asal Kampus, program studi dan lagu yang akan dinyanyikan, setelah itu
langsung tanpa jeda peserta mulai menyanyi

b. Menyanyi Boleh menggunakan Microphone
c. Video harus terlihat keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki, dan tidak boleh

diubah atau diedit, termasuk pengeditan suara
d. Menggunakan kostum sesuaikan dengan karakter lagu

e. Boleh diiringi music dengan menggunakan alat music atau mengambil music
karaoke dari youtube. (Genre musik tidak boleh keluar dari Genre Dangdut Klasik.
Misalnya, beat dangdut diubah menjadi koplo)



Ketentuan Lomba Menyanyi Lagu Dangdut

No Kategori Sifat Judul Lagu Pencipta / Penyanyi

Gadis Pantura Mansyur S (Original Dangdut Klasik)

Baca Rhoma Irama (Original Dangdut Klasik)

Masih Adakah Cinta Mukhsin Alatas (Original Dangdut Klasik)

Tak Sebening Hati Leo Waldy (Original Dangdut Klasik)

Tanda Cinta Meggy Z. (Original Dangdut Klasik)

Sebujur Bangkai Rhoma Irama (Original Dangdut Klasik)

Dua Pilihan Yunita Ababil (Original Dangdut Klasik)

Goyah Rita Sugiarto (Original Dangdut Klasik)

Bimbang Elvy Sukaesih (Original Dangdut Klasik)

Trauma Yunita Ababil (Original Dangdut Klasik)

Semakin Sayang

Semakin Kejam

Ada Dia Super Emak (Original Dangdut Klasik)

1

2

Rita Sugiarto (Original Dangdut Klasik)

Dangdut Putra

Dangdut Putri

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib



Ketentuan Lomba Menyanyi Lagu Pop

1. Nyanyi Tunggal (Solo) Putra/Putri
2. Membawakan 1 buah Lagu pilihan yang sesuai dengan lagu yang telah ditentukan

panitia
3. Durasi waktu maksimal 7 menit
4. Membuat Video yang direkam dengan kualitas terbaik dengan ketentuan spesifik

sebagai berikut;

a. Video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, lalu menyebutkan nama
lengkap, asal Kampus, program studi dan lagu yang akan dinyanyikan, setelah itu
langsung tanpa jeda peserta mulai menyanyi.

b. Menyanyi boleh menggunakan Microphone
c. Video harus terlihat keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki, dan tidak boleh

diubah atau diedit, termasuk pengeditan Suara
d. Menggunakan kostum sesuaikan dengan karakter lagu

e. Boleh diiringi music dengan menggunakan alat music atau mengambil music
karaoke dari youtube. (Genre musik yang dibawakan tidak boleh diubah)



Ketentuan Lomba Menyanyi Lagu Pop

Pilihan : Lagu Putri

1) Tetap Dalam Jiwa (Isyana Sarasvati)

2) Mantan Terindah (Raisa)

3) Aku Wanita (Bunga Citra Lestari)

4) Tak Sanggup Lagi (Rosa)

5) Satu yang Tak Bisa Lepas (Reza Atamevia)

Lagu Putra

1) Monokrom (Tulus)

2) Terima Kasih (Afghan)

3) Cukup Tahu (Rizky Febrian)

4) Aku Milikmu (Judika)

5) Cinta Luar Biasa (Admesh)



Ketentuan Lomba Menyanyi Seriosa

1. Nyanyi Tunggal (Solo) Putra/Putri

2. Membawakan 1 buah Lagu pilihan yang sesuai dengan lagu yang telah

ditentukan panitia

3. Membuat Video yang di rekam dengan kualitas terbaik dengan ketentuan spesifik

sebagai berikut;

a. Video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, lalu menyebutkan nama

lengkap, asal Kampus, program studi dan lagu yang akan dinyanyikan, setelah

itu langsung tanpa jeda peserta mulai menyanyi

b. Video harus terlihat keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki, dan tidak

boleh diubah atau diedit.

c. Kostum/pakaian untuk peserta wanitia memakai gaun, dan peserta pria

memakai jas



Ketentuan Lomba Menyanyi Seriosa

Pilihan lagu

1) WANITA :

• Kisah Mawar di Malam Hari (ciptaan Iskandar) – Tanpa Pengulangan

• Setitik Embun (ciptaan Mochtar Embut)

• Elegie (ciptaan FX Sutopo)

2) PRIA:

• Fadjar Harapan (ciptaan Ismail Marzuki)

• Srikandi (ciptaan Mochtar Embut)

• Wanita (ciptaan Ismail Marzuki)



Ketentuan Lomba Menyanyi Keroncong

1. Nyanyi Tunggal (Solo) Putra/Putri

2. Membawakan 1 buah Lagu pilihan yang sesuai dengan lagu yang telah ditentukan

panitia

3. Membuat Video yang di rekam dengan kualitas terbaik dengan ketentuan spesifik

sebagai berikut;

a. Video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, lalu menyebutkan nama

lengkap, asal Kampus, program studi dan lagu yang akan dinyanyikan, setelah itu

langsung tanpa jeda peserta mulai menyanyi

b. Video harus terlihat keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki, dan tidak boleh

diubah atau diedit.

c. Kostum/pakaian untuk peserta wanitia memakai gaun, dan peserta pria memakai

jas

d. Maksimal Durasi 7 Menit



Ketentuan Lomba Menyanyi Keroncong

Pilihan Lagu

Putri

JUDUL LAGU PENCIPTA LAGU

• Kr. Nusantara Indah Kelly Puspito

• Kr. Tembang Kiasan Budiman, Bj

• Kr. Dharma Bakti Kusbini

• Kr. Harapanku Sapari / WS. Nardi

JUDUL LAGU PENCIPTA LAGU

• Kr. Kidung Cinderamata Imoeng Mulyadi, Cr

• Kr. Roda Dunia Gesang Martodiharjo

• Kr. Senyuman Candra Soenarno

• Kr. Merah Delima Ismanto

Putra



Ketentuan Lomba Vocal Group

1. Vokal  Grup  ditampilkan dalam  bentuk  putera  semua,  puteri semua, atau

campuran(putra dan putri)

2. Jumlah  anggota vokal grup terdiri dari minimal 5 (lima) orang dan maksimal 

12 (duabelas) orang, termasuk pengiring (apabila menggunakan iringan 

alat musik).

3. Vokal grup diperkenankan tampil dalam bentuk accapela atau tanpa iringan.

4. Rekaman live video (bersama-sama dalam sebuah ruangan)

a. Direkam dengan Smartphone/Kamera Digital

b. Format Video MP4

c. Video mode landscape (posisi horisontal)

d. Pada awal video sebelum menampilkan materi lagu, peserta wajib memberikan

keterangan

e. secara lisan diwakili oleh 1 (satu) anggota mengenai: nama grup, asal Kampus. 

Keterangan disampaikan tidak lebih dari 10 detik.



Ketentuan Lomba Vocal Group

5. Rekaman live video (bersama-sama Rekaman virtual video)

a. Direkam live video secara terpisah dari lokasi masing-masing anggota,

dengan Smartphone/Kamera Digital, kemudian diedit dan disatukan

menjadi sebuah video sebagai materi yang dikirimkan kepada panitia.

b. Format Video MP4

c. Video mode (anggota maupun video akhir) : landscape (posisi horisontal)

d. Pada awal video sebelum menampilkan materi lagu, peserta wajib memberikan

keterangan secara lisan diwakili oleh 1 (satu) anggota mengenai: nama grup, 

asal kampus. Keterangan disampaikan tidak lebih dari 10detik.



Ketentuan Lomba Vocal Group

1. Setiap peserta vokal grup diberi kebebasan untuk membuataransemen lagu wajib dengan 

tidak mengubah melodi aslinya. Diperkenankan menyajikan dalam gaya dan karakter 

berbeda, misalnya dengan tempo-irama-dinamika-ekspresi berbeda, tanpa mengubah isi 

dan maksud lagu.

2. Apabila akan dikembangkan dengan garapan yang bervariasi, melodi asli harus pernah 

ditampilkan.

3. Apabila menggunakan iringan, peserta diwajibkan menggunakan instrumen musik akustik 

(non-elektrik).

4. Panjang (durasi) aransemen disesuaikan dengan waktu penyajian yang telah ditentukan, 

yaitu maksimal 5 menit.

5. Aransemen lagu diserahkan kepada panitia (penanggung jawab lomba vokal grup) sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh panitia.



Ketentuan Lomba Vocal Group

Pilihan Lagu

1. Harus Bahagia (Yura Yunita), Pencipta : Yovie Widianto https://youtu.be/YnMRjO3UdN8

2. Lenggang Puspita (Afgan), Pencipta : Guruh. S Putra https://youtu.be/k855a2o1QL4

3. Bagaikan Langit (Potret), Pencipta : Melly Goeslaw https://youtu.be/LdVf_rmrlw8

4. Amin Paling Serius (Sal Priadi & Nadin Amizah), Pencipta : Sal Priadi

https://youtu.be/ZRMDxjRdJV8

5. Lathi (Weird Genius ft. Sara Fajira), Pencipta : Weird Genius

https://youtu.be/8uy7G2JXVSA

6. Tunggu Apa Lagi (LALAHUTA), Pencipta : Laleilmanino https://youtu.be/op3m-KdDNVk

7. Panah Asmara (Afgan), Pencipta : Tohpati https://youtu.be/_k26hgS-50Y

8. Pelukku Untuk Pelikmu (Fiersa Besari), Pencipta : Fiersa https://youtu.be/L2XSg_8vNBE

9. Karma (Cokelat), Pencipta : Namara Surtikanti/ Edwin Marshal Syarif

https://youtu.be/aNUAY1Mgv1w

10. Rumah Kita (Indonesian Voices), Pencipta : Ian Antono https://youtu.be/doXixfVbhFA

11. Untukku (Chrisye), Pencipta : Yovie Widianto https://youtu.be/iMJwnC2YhlA



Ketentuan Lomba Baca Puisi

1. Membawakan 1 buah Puisi pilihan yang sesuai dengan lagu yang telah

ditentukan panitia

2. Membuat Video yang direkam dengan kualitas terbaik dengan ketentuan

spesifik sebagai berikut;

a) Pengambilan video menampilkan seluruh tubuh pembaca dengan pakaian

yang sopan.

b) Seluruh penampilan baca puisi tidak diperkenankan diiringi ilustrasi suara

atau musik apapun.

c) Video baca puisi tiap peserta harus dalam sekali pengambilan gambar,

tidak boleh diedit, di-dubbing, dan teknik lain di dalam studio

d) Durasi seluruh rekaman penampilan pembacaan puisi maksimal 7 menit.

e) Video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, lalu menyebutkan

nama lengkap, asal Kampus, program studi dan lagu yang akan

dinyanyikan, setelah itu langsung tanpa jeda peserta mulai membawakan

puisi



Ketentuan Lomba Baca Puisi

Pilihan Judul Puisi

1. Di Pemakaman karya Sapardi Djoko Damono

2. Elegi karya Toeti Heraty

3. Padamu Jua karya Amir Hamzah

4. Kepada Peminta-minta karya Chairil Anwar

5. Gerilya karya W.S. Rendra

6. Sebuah Jaket Berlumur Darah Karya Taufiq Ismail

7. Ibu karya D. Zawawi Imron

8. Pandemi karya Ahmadun Yosi Herfanda



Ketentuan Lomba Seni Tari

Tema: Keberagaman Budaya

1. Kreatif dan inovatif yang mengacu pada tradisi dengan mempertimbangkan

kaidah etis dan estetis.

2. Karya tari yang disajikan dalam lomba ini adalah karya tari baru yang berpijak

pada tradisi budaya Indonesia yang ditarikan secara tunggal/solo dan

direkam dalam format video (audio- visual).

3. Karya tari digarap dalam satu ruang di dalam rumah (indoor) atau di

lingkungan rumah (outdoor) oleh peserta yang masih berstatus mahasiswa

pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

4. Karya tari baru yang berpijak pada tradisi budaya Indonesia dan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

5. Karya tari baru yang belum pernah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan

pementasan, lomba dan festival



Ketentuan Lomba Seni Tari

1. Karya tari ditarikan secara tunggal/solo, boleh laki-laki ataupun perempuan 

2. Waktu penyajian karya tari baru minimal Lima (5) menit dan maksimal Tujuh (7) 

menit (termasuk teks/creadit title) dan dibuat dalam format rekaman video. 

Credit title pada video hanya menampilkan teks berupa judul karya, nama 

koreografer, nama penata musik.

3. Video dan atau karya tari merupakan karya orisinal yang belum pernah 

ditampilkan atau ditayangkan sebelumnya

4. Pengambilan gambar secara one shoot (long take) dengan menggunakan 

kamera statis atau bergerak sehingga ruang gerak penari terlihat jelas dan utuh 

dari awal sampai akhir karya.

5. Pengambilan gambar harus mempertimbangkan cahaya yang dapat 

mendukung kebutuhan ekspresi karya tari.

6. Format video adalah MP4 dengan ukuran minimal 720 pixels



Ketentuan Lomba Seni Tari

7. Rekaman video karya tari harus menjadikan koreografi sebagai fokus utama yang 

ditampilkan secara utuh dalam satu ruang dan atau tempat (indoor atau outdoor), 

tidak berganti ruang dan atau tempat, serta tanpa ada rekayasa gerak maupun 

unsur-unsur artistik lainnya melalui media digital.

8. Peserta dapat menggunakan atau menggarap aspek tata rupa: rias, properti, busana,

setting, cahaya.

9. Rias dan busana menyesuaikan konsep garapan tari.

10. Musik tari merupakan hasil komposisi baru yang terhindar dari pelanggaran HAKI

(Hak Atas Kekayaan Intelektual).

11. Musik tari boleh diciptakan oleh koreografer (mahasiswa) atau mahasiswalain.

12. Peserta bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan materi dalam karya

yang berasal dari pihak ketiga (soundtrack musik maupun video).

13. Pada rekaman video karya tari tidak ada muatan iklan dari dunia usaha dan industri.

14. Jika ditemukan plagiasi panitia akan menggugurkan keikutsertaan peserta dalamlomba.



Ketentuan Lomba Monolog

1. Jumlah pemain 1 orang

2. Gaya pementasan bebas.

3. Kostum pementasan bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika 

budaya bangsa Indonesia.

4. Ketentuan Umum:

a. Pemain peserta memilih salah satu dari 10 naskah monolog yang sudah 

ditentukan panitia.

b. Durasi pertunjukan maksimal 12 menit

c. Tempat pertunjukan bebas

d. Perlengkapan pertunjukan (set dan properti) disesuaikan dengan interpretasi

naskah

e. Boleh menggunakan Ilustrasi music dengan tetap memperhatikan HAKI

f. Dalam persiapan produksi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan

g. Video dokumentasi pertunjukan dibuat dalam sekali pengambilan dan 

dengan kualitas gambar yang terbaik



Ketentuan Lomba Monolog

Pilihan Lakon

No Judul Pengarang

1 Aeng/Alimin Putu Wijaya

2 Sphinx Triple X Benny Yohanes

3 Prodo Limitation Arthur S. Nalan

4 Lugu Kayu Bakar Budi Ros

5 Tikus ! Tikus ! Tikus ! Ari Nurtanio

6 Patih Nguntalan Nur Sahid

7 Tolong N. Riantiarno

8 Kasir Kita Arifin C. Noor

9 Balada Sumarah Tentrem Lestari

10 Pidato Putu Fajar Archana



Ketentuan Lomba Desain Poster

1. Karya harus dibuat dengan menggunakan komputer, boleh

menggabungkan karya foto (scanning) dengan teks;
Note : Foto merupakan hasil produksi sendiri atau yang tidak melanggar HAKI

2. Software desain grafis (Freehand, Coreldraw, Photoshop, Illustrator, dan

Indesign)

3. Karya diserahkan dalam bentuk softcopy dengan ukuran 50x70 cm, resolusi

minimal 300 ppi dengan format PNG.

4. Peserta lomba menyertakan Nama Lengkap, Nim, Judul karya, pada pojok

Kiri Bawah;

5. Karya tidak mengandung unsur SARA, provokatif, dan yang menyesatkan;

6. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting pada tanggal 21 April 2021



Ketentuan Lomba Melukis

1) Peserta wajib mengikuti Technical Meeting yang pada tanggal 21 

April 2021

2) Karya diunggah di unggah ke google drive (tidak di private), 

resolusi minimal 300dpi dengan format PNG akan dicetak oleh

panitia.

3) Peserta lomba melampirkan nama, Program Studi, Asal Kampus, 

Judul karya, media yang dipakai, ukuran karya dan deskripsi

pendek tentang penciptaan karya.



Ketentuan Lomba Melukis

Ketentuan Khusus

1) Tema di tentukan saat Technical Meeting

2) Materi karya dibuat di atas kanvas dengan ukuran (pilihan

alternatif) 100 x 100 cm, 120 x 100 cm (vertikal) atau 100 x 120 cm 

(horisontal)

3) Lukisan dua dimensi atau dwimatra, menggunakan cat akrilik

dan/atau cat minyak atau campuran dua material ini (mixed 

media).

4) Teknik dan gaya melukis bebas.

5) Peralatan melukis disediakan oleh masing-masing peserta.



Ketentuan Lomba Komik Strip

1. Tema disampaikan pada saat technical meeting pada 21 April 2021

2. Karya Komik Strip dikerjakan dan dibuat langsung setelah technical

meeting, dalam waktu yang serentak.

3. Menggunakan kertas karton putih dengan ukuran 40x 60 cm (boleh vertikal 

atau horisontal).

4. Komik dibuat minimal 2 (dua) panel.

5. Teknik gambar bebas.

6. Konten komik tidak mengandung unsur SARA dan/atau ujaran kebencian.

7. Media gambar (alat dan bahan) bebas, disiapkan oleh masing-masing

peserta, bisa hitam putih atau berwarna.

8. File hasil karya difoto dan diunggah di unggah ke google drive (tidak di private).

9. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting khusus untuk lomba masa

pandemi juri/ panitia akan menjelaskan kebutuhan untuk proses upload



Ketentuan Lomba Menulis Cerpen

Peryaratan

1) Tema Bebas

2) Naskah tidak mengandung unsur SARA.

3) Naskah diketik menggunakan ukuran A4 dengan huruf Calibri 12 pt dalam spasi 1,5.

Ketentuan Khusus

1) Naskah cerpen harus memenuhi tema yang akan ditentukan pada saat technical

meeting.

2) Panjang naskah maksimal 10.000 characters with spaces.

3) Cerpen tidak mengandung ujaran kebencian, serta ungkapan-ungkapan

kasar dan atau melecehkan pihak-pihak tertentu.



Ketentuan Lomba Tulis Puisi

Ketentuan Khusus

1) Tema disampaikan pada saat technical meeting pada tanggal 21 April 2021

2) Bentuk puisi; bebas baik epic maupun lirik

3) Panjang antara 1 sampai dengan 5 halaman

4) Teknik pengungkapan puisi: bebas

5) Penulisan puisi dilakukan secara serentak pada hari dan jam yang sama yang

akan ditentukan kemudian.

6) Waktu pengerjaan maksimal 4 jam.

7) Karya hasil lomba diunggah di unggah ke google drive (tidak di private).



Ketentuan Lomba Penulisan Lakon

Ketentuan Khusus

1. Tema disampaikan pada saat technical meeting tanggal 21 April 2021

2. Naskah ditulis dengan huruf arial (12), 1,5 Spasi, kertas A4, berdurasi minimal 45

menit sd 60 menit.

3. Ditulis dengan sebaik-baiknya memenuhi kaidah-kaidah naskah drama yang

standar, seperti judul, dramatik personae, sinopsis, plot, struktur dramatik, dialog

yang menarik, penokohan (protagonis dan antagonis), serta tokoh lainnya.

4. Penulis lakon menyertakan nama penulis, NIM dan asal kampus.

5. Dibuat dalam waktu yang akan ditentukan dan segera diunggah ke di unggah

ke google drive (tidak di private).



Ketentuan Lomba Fotograpy

1) Tema disampaikan pada saat technical meeting pada tanggal 21 April 2021

2) Lomba fotografi ini terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kategori Realita dan

kategori Kreatif, 1 peserta boleh mengikuti semua kategori atau pilih salah 

satu

3) Fotografi ini dilaksanakan dengan menggunakan kamera analog dan

digital merk kamera bebas (dilarang kamera yang terpadu di dalam

telepon genggam)

4) Editing hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan

konversi foto berwarna menjadi hitam putih hanya untuk kategori Realita.

Foto montage dan kolage dilarang penggunaannya.

5) Peserta mengunggah hasil karyanya dalam bentuk file jpeg (sisi terpendek

2000 pixel) di unggah ke google drive (tidak di private).

6) Peserta yang terpilih akan dilakukan Babak Final.



Pelaksanaan Technical Meeting

Pelaksanaan Technical Meeting dilakukan pada tanggal 21 April 2021, dengan Jenis dan 

perlombaan dan Waktu sebagai berikut;

1) Photografi (09.00-09.30)

2) Penulisan Lakon (09.30-10.00)

3) Tulis Puisi (10.00-10.30)

4) Melukis (10.30-11.00)

5) Komik Strip (11.00-11.30)

6) Desain Poster (11.30-12.00)

Diharapkan para peserta untuk hadir Tepat waktu, apabila peserta terlambat maka

tidak ada penjelesan ulang.



Link Zoom Technical Meeting

Topic: Technical Meeting Kompetisinya KREASI 2021

Time: Apr 21, 2021 09:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92545453503?pwd=WFhVNmYyVE82bTNuTS9ITVMvRUxQUT09

Meeting ID: 925 4545 3503

Passcode: 149328



SELESAI


