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A. Pendahuluan 
PEKASIMA merupakan kegiatan kemahasiswaan di bidang pencarian bakat dan minat 
mahasiswa dalam bidang seni. Penyelenggaraan PEKASIMA bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas dan kemampuan praktik mahasiwa dalam menumbuhkan apresiasi 
terhadap seni, baik seni suara, seni pertunjukan, penulisan sastra, seni rupa, dll. 
 

B. Tujuan 
a. Menjaring potensi minat bakat mahasiswa bidang seni 
b. Ajang aktualisasi mahasiswa dalam menyalurkan bakat khususnya bidang seni. 
c. Mempersiapkan delegasi UNISSULA dalam mengikuti Pekan Seni Mahasiswa 

Daerah (PEKSIMIDA) 
 

C. Waktu 
Tanggal pelaksanaan 8 dan 10 Maret 2016 di UNISSULA. Rincian jadwal selengkapnya 
adalah sebagai berikut : 
No Nama Audisi Hari/tanggal Jam Tempat 
1.  Baca Puisi Selasa, 8 Maret 2016  08.00 sd selesai Sebelah Gdg Biro 

Rektor  
2.  Penulisan Puisi Selasa, 8 Maret 2016  08.00 sd selesai Ruang sidang 

Birek Lt 2 
3.  Penulisan 

cerpen 
Kamis, 10 Maret 2016  08.00 sd selesai Ruang sidang 

Birek Lt 2 
4.  Menyanyi solo Selasa, 8 Maret 2016  08.00 sd selesai Taman belakang 

Perpustakaan Pusat 
5.  Seni Lukis Kamis, 10 Maret 2016  08.00 sd selesai Taman belakang 

Perpustakaan Pusat 
6.  Desain poster Kamis, 10 Maret 2016  08.00 sd selesai FTI lt 2 
7.  Komik strip Kamis, 10 Maret 2016  08.00 sd selesai Taman belakang 

Perpustakaan Pusat 
8.  Fotografi Selasa, 8 Maret 2016  08.00 sd selesai Lingkungan 

UNISSULA 
   

D. Kategori 
1. Audisi Baca Puisi  

a. Ketentuan Umum  

• Terdapat dua kategori lomba baca puisi yaitu kategori putra dan kategori 
putri. 

• Audisi dilakukan dengan sistem gugur. 
• Pada saat pembacaan puisi, peserta tidak boleh menggunakan alat pengiring, 

baik yang dimainkan sendiri maupun yang dimainkan orang lain. 
• Peserta membacakan salah satu puisi berikut ini. 

ü Gugur  karya W.S. Rendra 
ü Kembali tak Ada Sahutan di Sana  karya Abdul Hadi WM 



ü Ziarah  karya Sapardji Djoko Damono  
ü Nyanyian Kemerdekaan karya Ahmadun Yosi Herfanda  
ü Tembang di Atas Perahu karya Dorothea Rosa Herliany  

b. Penilaian:  
• Pemahaman : Ketepatan penafsiran, jeda, tekanan. 
• Penghayatan : Ketepatan/takaran rasa, totalitas emosi, dan ekspresi fisik. 
• Vokal : Penyajian secara lisan, meliputi kenyaringan, kejelasan pengucapan, 

ketepatan artikulasi, dan intonasi. 
• Penampilan : Keharmonisan keseluruhan ekspresi lisan dan ekspresi fisik 

(wajah dan anggota tubuh), kesesuaian takaran rasa, kesopanan, kostum, serta 
sikap (cara membawakan diri di depan pemirsa). 

 
2. Audisi Penulisan Puisi  

a. Ketentuan Umum  
• Naskah puisi merupakan karya sendiri (asli, bukan saduran atau terjemahan) 

yang belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam 
lomba lain. 

• Naskah puisi tidak mengandung unsur SARA. 
• Naskah puisi diketik dengan menggunakan komputer yang dibawa sendiri 

oleh peserta. 
• Penulisan Naskah puisi 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. 
• Durasi Penulisan maksimal 2 Jam (sudah dengan observasi). 
• Untuk memberikan inspirasi pada peserta lomba, dilakukan observasi di 

sekitar kampus Unissula dan akan dipandu oleh panitia. 
b. Ketentuan Khusus  

Naskah puisi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:  
• Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung. 
• Bentuk puisi: bebas, baik efik maupun lirik. 
• Teknik pengungkapan puisi: bebas. 
• Panjang antara 1 sampai dengan 5 halaman. 
• Penilaian Naskah Puisi:  

ü Keaslian dan kesegaran ungkapan. 
ü Keutuhan dan keselarasan. 
ü Diksi, rancang bangun dan gaya bahasa  

 

3. Audisi Penulisan Cerpen  

a. Ketentuan Umum  
• Naskah cerpen merupakan karya sendiri (asli, bukan saduran atau terjemahan) 

yang belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam 
lomba lain. 



• Naskah cerpen tidak mengandung unsur SARA. 
• Naskah cerpen diketik dengan menggunakan komputer yang dibawa sendiri 

oleh peserta. 
• Penulisan Naskah cerpen 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. 
• Durasi Penulisan maksimal 3 Jam (sudah dengan observasi). 
• Untuk memberikan inspirasi pada peserta lomba, dilakukan observasi di 

sekitar kampus Unissula dan akan dipandu oleh panitia. 
b. Ketentuan Khusus  

Naskah cerpen harus memenuhi ketentuan sebagaiberikut :  
• Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung dengan teknik 

pengungkapan bebas. 
• Panjang naskah antara 6 –10 halaman. 
• Penilaian cerpen:  

ü Keaslian dan kesegaran bahasa. 
ü Keutuhan dan keselarasan dengan tema. 
ü Keunikan cerita, rancang bangun, dan eksplorasi tematik. 

 
4. Audisi Menyanyi Solo/ Tunggal (pa/pi) 

a. Pop ; lagu yang dinyanyikan untuk putra : Tak Pernah Padam oleh Sandy 
Sandoro dan untuk putri ; Apalah Arti Menunggu oleh Raisa. 

b. Keroncong ; lagu yang dinyanyikan untuk putra : Bahana Pancasila oleh 
Budiman BJ dan untuk putri ; Kr.Tanah Airku oleh Keli Puspito. 

c. Seriosa ; lagu yang dinyanyikan untuk putra ; Lagu Biasa oleh R.A.J Soejasmin 
dan untuk putri ; Desaku oleh Ibenzani Usman. 

 
5. Audisi Seni Lukis  

a. Tema : “Spirit/Soul of Indonesia” 
b. Materi : 

• Seni lukis (dua dimensi) 
• Peserta wajib menggunakan kanvas yang disediakan oleh panitia dengan 

ukuran 100 x120 cm. 
• Teknik melukis bebas. 
• Obyek lukis adalah lingkungan kampus UNISSULA 

c. Ketentuan 
• Setiap karya wajib disertai label yang berisikan keterangan: judul; dan 

konsep/deskripsi singkat. 
• Pembuatan lukisan akan dilaksanakan serempak ditempat yang disiapkan 

panitia. 
• Waktu yang disediakan untuk pembuatan lukisan yaitu 480 menit (8 jam). 
• Seluruh karya akan dipamerkan dan dinilai oleh Tim Juri. 



• Karya pemenang lomba menjadi milik panitia dan akan diarsipkan/dokumen 
panitia. 
 

6. Audisi Desain Poster  
a. Tema : “UNISSULA Kampusku”, karya membawa pesan yang mempromosikan 

kampus UNISSULA. 
b. Ketentuan Umum 

• Karya harus dibuat dengan menggunakan komputer, boleh menggabungkan 
antara karya foto (scanning) dengan teks. 

• Peserta membawa sendiri laptop/ komputer dengan sistem operasi windows 
dan software desain grafis bebas. 

• Karya diserahkan dalam bentuk softcopy dengan resolusi 300 ppi dalam 
format PDF, dengan resolusi tinggi berukuran 50 x 70 cm dan akan dicetak 
oleh panitia. 

• Peserta melampirkan nama peserta, NIM, asal Fakultas, judul karya, deskripsi 
karya dan print out karya ukuran A4 (panitia menyediakan printer dan kertas 
untuk pencetakan). 

• Waktu lomba yang digunakan selama 360 menit (6 jam) 
• Peserta membawa sendiri kamera untuk pembuatan image-image yang 

dibutuhkan atau membuat ilustrasi sendiri dalam pembuatan poster. 
• Karya-karya yang dilombakan menjadi milik panitia sebagai arsip/dokumen. 
• Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap milik 

pembuat karya. 
c. Kriteria penilaian 

• Ide atau gagasan. 
• Kesesuaian karya dengan tema 
• Komunikatif, Informatif, Edukatif, dan Provokatif 
• Keunikan dan Keselarasan. 

 
7. Audisi Komik Strip 

a. Tema : “Indonesia Masa Depan” 
b. Materi 

Komik strip adalah rangkaian gambar dan teks yang menjelaskan cerita. Komik 
strip memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari rangkaian gambar terpisah, gambar lebih 
penting dibandingkan teks, didesain untuk dicetak dan berceritera. Sesuai dengan 
nama "komik", maka ceritanya mengandung hal yang lucu. Ciri komik strip 
antara lain: 
• Terdiri dari rangkaian gambar yang mengandung cerita; 
• Gambar lebih dominan dibanding dengan teks; 
• Bersifat komikal; dan dirancang untuk dipublikasikan. 
Dalam perkembangannya, komik strip seringkali dijadikan media untuk 
menampilkan gambar sindiran/karikatur. Rangkaian gambar yang mula pertama 
diperkenalkan oleh Komik Strip kemudian melahirkan rangkaian gambar dalam 



bentuk buku yang lazim dikenal dengan nama Buku Komik. Berbeda dengan 
pendahulunya, buku komik tidak lagi diidentikkan dengan cerita lucu. 

c. Ketentuan 
• Karya komik strip dikerjakan dan dibuat langsung pada saat lomba (on the 

spot). 
• Waktu 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 
• Media gambar (alat dan bahan) bebas, dibawa/disiapkan oleh masing-masing 

peserta. 
• Semua karya yang dilombakan menjadi arsip/dokumen panitia. 
• Tidak diperkenankan membawa hardcopy (cetakan) dan tidak boleh kolase. 
• Semua karya peserta akan dipamerkan sehari setelah pelaksanaan lomba. 

d. Penilaian 
• Kesesuaian karya dengan tema, 
• Kadar komunikasi dan story telling 
• Penguasaan teknik visualisasi 
• Keunikan karya. 
§ Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas dalam ketentuan umum dan 

ketentuan lomba ini, akan dibahas dalam pertemuan teknis. 
 

8. Audisi Fotografi 
a. Tema : “UNISSULA Kampusku” 
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, bebas 
menggunakan segala macam merk kamera. 

• Lokasi dan 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. 

• Editing foto hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan 
konversi foto berwarna menjadi hitam putih. 

• Panitia akan mencetak dan membingkai hasil foto setiap peserta dan memberi 
kodefikasi sesuai identitas peserta untuk dinilai oleh tim juri. 

• Panitia berhak mempublikasikan karya peserta tetapi hak cipta tetap milik 
pembuat karya. 

c. Kriteria Penilaian 
• Orisinalitas 
• Komunikatif 
• Teknik dan proses 
• Penyajian 



 
E. LAIN-LAIN 

a. Setiap cabang audisi akan dilaksanakan teknikal meeting 
b. Informasi selengkapnya bisa ditanyakan di BKA Gedung UKM Lantai 2 

 
F. PENUTUP 

Dengan terlaksananya kegiatan PEKASIMA ini diharapkan akan muncul talent-talent 
baru yang berkualitas dari mahasiswa UNISSULA. 
 
 
     Semarang, 1 Maret 2016  


