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PENGANTAR KETUA UMUM PENGURUS BPSMI KALBAR 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena hanya dengan berharap perkenan 

dan karunia-Nya pelaksanaan PEKSIMIDA XV di KALBAR dapat berjalan dengan baik.  

PEKSIMIDA merupakan kegiatan dua tahunan yang berkesinambungan yang diselenggarakan oleh 

BPSMI KALBAR guna memberikan wadah bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan 

kemampuan praktis mahasiswa dalam bidang seni, baik seni suara, seni pertunjukan, seni sastra, 

maupun seni rupa. Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mampu meningkatkan dan 

mengembangkana prestasi dan kreasi seninya untuk memperkaya budaya bangsa berdasarkan Bhineka 

Tunggal Ika. Keanekaragaman seni dan budaya daerah yang ada di Negara kita perlu kita lestarikan 

karena melalui seni dan budaya kita dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi 

persaingan global.  

PEKSIMIDA juga dimaksudkan sebagai ajang memupuk rasa persaudaraan, kerjasama, dan menjalin 

persaudaraan dan kesatuan antar mahasiswa dari berbagai PTN/PTS SEKALBAR dalam rangka 

memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Mahasiswa sebagai generasi 

muda calon pemimpin bangsa perlu melengkapi dirinya dari segala aspek, termasuk aspek seni dan 

budaya, yang mengandung segi-segi kepekaan sosial, rasa disiplin, kekompakan, kebersamaan, 

kepercayaan diri dan lain-lain.  

Program kemahasiswaan pada masa mendatang akan diprioritaskan pada kegiatan yang dapat 

mengembangkan soft skills mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekedar 

kegiatan lomba untuk mencari kemenangan, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan 

mahasiswa dari segala segi untuk mempersiapkan diri mereka menjadi pemimpin bangsa yang 

berkarakter Indonesia  

Selain tujuan yang disebutkan diatas, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada 

masyarakat KALBAR bahwa paran mahasiswa KALBAR mampu berkumpul dengan damai dan 

mencapai prestasi melalui lomba seni yang jujur dan kompetitif.  

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh PTN/PTS se KALBAR yang telah berperan aktif 

dalam mensukseskan PEKSIMIDA 2020, Yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Saya juga 

mengucapkan selamat bekerja kepada para Panitia dan juri dan selamat berlomba kepada para 

mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di KALBAR. WassalammualaikumWr. Wb.   

  

Pontianak,    Januari 2020  

Ketua BPSMI KALBAR  

  

Prof. Dr. H. Kamarullah, SH, M.Hum 
  



I. INFORMASI KEGIATAN PEKSIMIDA  

 

A. Identitas Kegiatan 

1. Nama Kegiatan  : “Pekan Seni Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA) 2020 

2. Tema Kegiatan  : “Merajut Budaya Kalimantan Barat” 

3. Waktu Pelaksanaa   : direncanakan 24 – 29 Februari 2019 

B. Bentuk Kegiatan 

Lomba Seni yang diperlombakan terdiri atas 15 tangkai lomba, yaitu  

1. Tari Grup  

2. Vokal Grup  

3. Nyanyi Tunggal Pop (Putra dan Putri) Perorangan  

4. Nyanyi Tunggal Dangdut (Putra dan Putri) Perorangan  

5. Nyanyi Tunggal Keroncong (Putra dan Putri) Perorangan  

6. Nyanyi Tunggal Seriosa (Putra dan Putri) Perorangan  

7. Penulisan Puisi Perorangan  

8. Penulisan Cerpen Perorangan  

9. Penulisan Lakon Perorangan  

10. Baca Puisi (Putra dan Putri) Perorangan  

11. Monolog Perorangan  

12. Lukis Perorangan  

13. Desain Poster Perorangan  

14. Fotografi (Hitam-Putih dan Warna) Perorangan  

15. Komikstrip Perorangan  

 

II. WAKTU DAN TEMPAT LOMBA PEKSIMINAS 

A. Pendaftaran dimulai tanggal 27 Januari s/d 14 Februari 2020 di masing-masing PTN/PTS 

B. Pelaksanaan Peksimida 24 s/d 29 Februari 2020 

C. Tempat Pelaksanaan: PTN/PTS di Kota Pontianak (yang bersedia)  

 

III. KETENTUAN UMUM  

A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  

3. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 26/Dikti/Kep/1988 Tentang Pola Pengembangan 

Kemahasiswaan.  

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 95/DIKTI/Kep/ 2011 tanggal 23 

Desember 2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggan Badan Pembina Seni 

Mahasiswa Indonesia (BPSMI).  

5. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia 

Nomor 07/PP/BPSMI/KEP/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan Pengurus 

Provinsi Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Kalimantan Barat tahun 2018-2020. 

6. Hasil Kesepakatan Rapat Pengurus BPSMI Kalbar, tanggal 23 Januari 2020. 

7. Surat Keputusan/Penunjukan Panitia Penyelenggara Peksimida tahun 2020, No. 04/BPMSI-

KALBAR/I/2020, tanggl  tentang 

 

  



 

B. Tujuan 

1. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan diperguruan tinggi Kalbar melalui 

pembinaan minat, bakat dan kemampuan para mahasiswa, khususnya di bidang seni.  

2. Meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni dikalangan mahasiswa untuk memperkaya 

khasanah seni bangsa Indonesia Khususnya di Kalbar yang dapat memperkuat daya saing 

bangsa.  

3. Menjalin kerja sama antara mahasiswa dari berbagai PTN/PTS se Kalbar  untuk mempererat 

rasa persaudaraan dalam rangka keutuhan NKRI. 

 

C. Panitia Pelaksana 

1. Panitia pelaksana Peksimida XV 2020 dibentuk berdasarkan keputusan Ketua BPSMI Kalbar.  

2. Penanggung jawab atas terselenggaranya Peksimida ini adalah Pengurus BPSMI Kalbar. 

 

D. Peserta 

1. Peksimida tahun 2020 diikuti oleh kontingen dari PTN/PTS se Kalbar 

 

2. Persyaratan peserta sebagai berikut 

a. Mahasiswa aktif Program Diploma dan Sarjana PTN atau PTS yang dibuktikan dengan 

Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan Terdaftar di PDPT Dikti.  

b. Batas usia maksimal 25 tahun per 31 Oktober 2020.  

c. Peserta harus mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Wakil 

Rektor/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan PTN/PTS 

masing-masing.  

d. Peserta harus didaftarkan oleh PTN/PTS masing-masing, dengan melampirkan KTM 

e. PTN/PTS hanya dapat mengirim maksimal 3 peserta masing-masing tangkai lomba. 

f. Khusus cabang Tari dan Vocal grub masing-masing 1 grup dari masing-masing 

PTN/PTS 

g. Dalam perlombaan peserta mewakili PTN/PTS yang bersangkutan.  

h. Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) tangkai lomba.  

i. Peserta yang telah terdaftar, tidak boleh diganti mahasiswa lain setelah registrasi terakhir 

pada saat technical meeting.  

j. Formulir pendaftaran Terlampir.   

k. Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum 

dalam panduan ini.  

 

E. Sistem Lomba dan Penentuan Pemenang 

Penentuan Pemenang  

a. Perlombaan hanya dilakukan dalam satu tahapan (tidak ada babak penyisihan, langsung 

menentukan pemenang).  

b. Penentuan pemenang berdasarkan ranking nilai para peserta yang ditentukan oleh Tim Juri, 

peserta yang mendapat nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang pertama, dan seterusnya 

sesuai dengan ranking.  

c. Jika terdapat dua orang atau lebih peserta yang nilainya sama, ketentuan pemenangnya 

didasarkan pada nilai tertinggi aspek penilaian pertama. Jika masih sama, didasarkan pada 

nilai tertinggi aspek penilaian urutan kedua,  

d. Pemenang pada tingkat Peksimida akan mewakili BPSMI Kalbar untuk 

diikutsertakan Peksimanas ke XV di Jawa Barat,  dengan syarat dan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Pengurus BPSMI Kalbar. 



e. Apabila tangkai lomba yang dipertandingkan/diperlombakan pesertanya hanya 1 

orang/Grup tangkai lomba tersebut tidak dilaksanakan seleksi/lomba namun tetap 

akan dilakukan pembinaan dan jika memenuhi syarat akan diikutsertakan pada 

Peksiminas yang ke XV. 

f. Untuk memberikan penghargaan secara khusus sekaligus mendorong bagi setiap peserta, 

setiap Juara berdasarkan Tangkai Lomba,  yaitu;  Juara I, II, III, IV, dan V 

g. Bagi para pemenang akan di berikan Tropi dan Sertifikat dari pengurus BPSMI Kalbar 

 

F. Akomodasi dan Konsumsi 

1. Semua biaya yang dikeluarkan untuk Akomodasi dan Konsumsi Peserta Peksimida 

ditanggung oleh masing-masing PTN/PTS 

2. Panitia menyediakan minuman ringan untuk peserta pada waktu perlombaan.  

 

G. Transportasi  

Panitia tidak meyediakan Transportasi untuk kegiatan Peksimida 

 

H. Lain-lain 

1. Upacara pembukaan dan penutupan dilaksanakan di UNTAN. 

2. Pada saat upacara pembukaan Peksimida, dan pelepasan kontingen Peksiminas semua 

pengurus dan peserta wajib hadir.  

3. Seluruh Biaya yang dikeluarkan untuk peserta yang akan diikutsertakan Peksiminas 

dibebankan kepada PTN/PTS dari masing-masing peserta. 

 

I. Ketentuan Khusus Perlombaan  

Sehubungan dengan belum terbitnya buku panduan Peksiminas ke XV, untuk sementara 

Ketentuan Khusus Perlombaan mengacu pada buku panduan Peksiminas ke XIV tahun 2018 

di Yogyakarta. (hal. 10-172) 

 

A. Lomba Tari 

1. Tema : Keberagaman Budaya 

2. Waktu penyajian minimal 10 (sepuluh) menit dan maksimal 15 (lima belas) menit. 

3. Karya tari belum pernah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pementasan (festival).  

4. Jumlah penari minimal 5 (lima) orangdan maksimal 10 (sepuluh) orang 

5. Garapan dapat disajikan oleh penari putra, penari putri atau campuran (putra dan putri) 

6. Iringan tari dapat langsung dan/atau menggunakan iringan kaset/CD yang telah disiapkan 

oleh para peserta sendiri 

7. Tempat dan Sarana  

a. Panitia menyediakan tempat untuk pentas dengan ukuran panggung 8 x12 meter.  

b. Panitia tidak menyediakan peralatan musik. 

c.  Kelengkapan panggung yang disediakan oleh panitia antara lain; level, kain hitam 

sebagai latar (back drop),tata cahaya,dan peralatan tatasuara 

 

B. Lomba Baca Puisi 

1. Peserta tidak diperkenankan menggunakan musik pengiring, baik live maupun rekaman 

2. Lomba dilaksanakan 1 (satu) kali penampilan 

3. Judul Puisi Wajib 

Putra: Perempuan-perempuan Perkasa (karya Hartaya Andangjaya)  

Putri : Cocktail Party (karya Toety Herati Noerhadi) 

4. Judul Puisi Pilihan 

a. Sajak Seorang Prajurit (karya Suminto A. Sayuti)  

b. Senja di Pelabuhan Kecil (karya Chairil Anwar)  



c. Selamat Pagi Indonesia (karya Sapardi Djoko Damono)  

d. Buat Saudara Kandung (karya Hartoyo Andangjaya)  

e. Tantangan (karya Abdul Wahid Situmeang)  

f. Resonansi Indonesia (karya Ahmadun Yosi Herfanda)  

g. Nyanyian Tanah Air  (karya Saini KM)  

h. Doa untuk Hari Esok Kami (karya Emha Ainun Najib)  

i. Padamu Jua (karya Amir Hamzah)  

j. Syair Pindah Rumah (karya Agus R. Sarjono 

C. Lomba Monolog 

1. Tema bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika bangsa Indonesia 

2. Materi naskah disediakan oleh Panitia sebanyak10 (sepuluh) judul naskah monolog, 

yaitu sebagai berikut 

a. Aeng/Alimin   Putu Wijaya  

b. Sphinx Triple.X   Benny Yohanes  

c. Prodo Imitatio   Arthur S.Nalan  

d. Lugu Kayu Bakar   Budi Ros  

e. Tikus! Tikus!! Tikus !!!  Ari Nurtanio  

f. Patih Nguntalan   Nur Sahid  

g. Tolong    N. Riantiarno  

h. Kasir Kita    Arifin C.Noer  

i. Balada Sumarah   Tentrem Lestari  

j. Pidato    Putu Fajar Archana 

3. Gaya pementasan bebas 

4. Kostum pementasan bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika budaya 

bangsa Indonesia 

5. Jumlah pemain 1 (satu) orang 

6. Durasi pementasan maksimal 15 (lima belas) menit 

7. Kelengkapan panggung yang disediakan oleh panitia: level, kain hitam,tata cahaya, dan 

peralatan tatasuara 

8. Waktu setting panggung dan persiapan maksimal 10 (sepuluh) menit 

9. Ilustrasi monolog bias dalam bentuk music live, rekaman kaset, atau CD 

D. Lomba Vokal Grup 

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

(putra dan putri) 

2. Jumlah anggota vokal grup minimal 5 (lima) orang dan maksimal 12 (duabelas) orang, 

termasuk pengiring (apabila menggunakan iringan alat 

3. Setiap peserta vokal grup membawakan lagu yang telah dipersiapkan sesuai dengan 

ketentuan dengan judul lagu yang ditentukan oleh panitia 

4. Perlombaan hanya terdiri atas satu babak, setiap peserta akan tampil sebanyak 1 (satu) 

kali 

5. Setiap peserta vocal grup diberi kebebasan untuk membuat aransemen lagu wajib dan 

lagu pilihan dengan tidak mengubah melodi aslinya 

6. Aransemen lagu dapat bersifat tanpa iringan (a-capella) atau dengan iringan 

7. Apabila menggunakan iringan, peserta diiwajibkan menggunakan instrumen musik 

akustik (non-elektrik 

8. Aransemen lagu diserahkan kepada panitia (penanggung jawab lomba vokal grup) pada 

waktu technical meeting 

9. Penampilan peserta untuk membawakan lagu dengan durasi minimal 5 (lima) menit dan 

maksimal 7 (tujuh) menit dihitung sejak lampu hijau menyala  

10. Panitia menyediakan soundsystem  

11. Judul Lagu yang Dilombakan: 



Wajib:  

a. Bang-bang Wis Rahino (Ki Hadi Sukatno)  

b. Lir-ilir (Sunan Kalijaga) 2  

c. Padang Bulan (n.n.) 3  

d. Montor-montor Cilik (Ki Narto Sabdo) 

Pilihan:  

a. Bendera (Cokelat)  

b. Rumah Kita (Godbless) 

c. Nuansa Bening (Keenan Nasution) 

d. Penantian Berharga  (Rizky Febian 

e. Bahagia (GAC)  

f. Tak Sejalan (Vidi)  

g. Pemuda (Chaseiro)  

h. Mata ke Hati (Hivi)  

i. Melati Suci (Guruh S.P.)  

j. Salam bagi Sahabat (Glenn Fredly) 

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

1. Masing-masing peserta harus menyerahkan nada dasar yang akan dinyanyikan 

2. Bentuk Penyajian (Nyanyi Tunggal/solo) Putra atau putri 

3. Setiap peserta membawakan lagu yang telah dipersiapkan 

4. Lomba dilakukan dalam satu Penampilan. 

5. Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi lagu 

wajib dan lagu pilihan yang dinyanyikan 

6. Panitia menyediakan fasilitas: music pengiring (orgen Tunggal), sound system. 

7. Judul Lagu Bebas (setelah ada panduan akan disesuaikan) pada waktu pemusatan 

latian. 

 

F. Lomba Penulisan Karya Sastra 

1. Naskah merupakan karya sendiri (asli) yang belum pernah dipublikasikan dan tidak 

sedang diikutsertakan dalam lomba lain 

2. Naskah tidak mengandung unsur SARA 

3. Naskah diketik dengan menggunakan computer yang dibawa sendiri oleh peserta 

4. Naskah sudah dipesersiapkan sebelum pelaksanaan 

5. Naskah cerpen: Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung dengan teknik 

pengungkapan bebas, Panjang naskah antara 6-10 halaman 

6. Bentuk puisi: bebas, baik epik maupun lirik, Panjang antara1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) halaman,  

7. Naskah lakon: Naskah lakon adalah naskah untuk pentas 1 (satu) babak, dengan 

panjang naskah 5– 20 halaman, Durasi pementasan maksimal 30 menit, Lakon bebas 

dalam bentuk tragedi, komedi,ataurealis. 

 

G. Lomba Lukis 

1. Tema: Merajut Budaya Nusantara 

2. Seni lukis (dua dimensi). 

3. Peserta wajib menggunakan kanvas disediakan sendiri (100 x 120 cm) 

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

5. Setiap karya wajib disertai label yang berisikan keterangan: judul dan konsep/deskripsi 

singkat 

6. Pembuatan lukisan akan dilaksanakan serempak ditempat yang disiapkan panitia 



7. Waktu yang disediakan untuk pembuatan lukisan 24 jam 

8. Seluruh karyaakan dipamerkan dan dinilai olehTim Juri 

9. Semua karya pemenang lomba menjadi arsip/dokumen panitia 

10. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting 

 

H. Lomba Komik strip 

1. Tema: Akan ditentukan oleh panitia saat perlombaan 

2. Karya Komik strip dikerjakan dan dibuat langsung pada saat lomba (on the spot). 

3. Waktu lomba maksimal 240 menit (4 jam) 

4. Menggunakan kertas putih dengan ukuran 40x60cm (disediakan sendiri oleh peserta) 

5. Komik dibuat minimal 1  panel 

6. Teknik gambar bebas 

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

8. Semua karya pemenang lomba menjadi arsip/dokumen panitia. 

9. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting 

 

I. Lomba Desain Poster 

1. Tema: Merajut Budaya Nusantara 

2. Karya harus dibuat dengan menggunakan komputer, boleh menggabungkan karyafoto 

(scanning) dengan teks  

3. Karya diserahkan dalam bentuk softcopy dengan resolusi tinggi berukuran 50 x70 cm 

dan akan dicetak oleh panitia 

4. Peserta lomba melampirkan nama, PTN/PTS, Perguruan Tinggi, judul karya, deskripsi 

karya, dan printout karya ukuran A4  

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

6. Peserta lomba membawa sendiri kamera untuk pembuatan image yang dibutuhkan 

dalam pembuatan poster jika diperlukan 

7. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting 

 

J. Lomba Fotografi 

1. Tema:Akan diumumkan oleh Panitia kemudian 

2. Lomba foto dilaksanakan dengan menggunakan kamera digital SLR/Mirrorless, bebas 

menggunakan segala macam merk kamera 

3. Lokasi, tema, waktu akan ditentukan oleh panitia sebelum lomba dimulai 

4. 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 

5. Editing foto hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan konversi 

foto berwarna menjadi hitam putih 

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

karya 

 

K. Panduan Teknis 

1. Pelaksanaan Technical meeting akan di tetapkan kemudian melalui perwakilan 

PTN/PTS 

2. Peyampaian Data Peserta dari PTN/PTS paling lambat tanggal 17 Februari 2010 dapat 

melalui WA langsung ke Sekretaris BPSMI Kalbar (Hafi) 

3. Penetapan Panitia Penyelenggara Peksimida akan ditetapkan kemudian: 


