


1. Latar Belakang

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab. Salah satu prinsip
penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan Pendidikan Nasional,
maka perlu adanya peningkatan pemahaman nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan
mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik dalam proses pembelajaran etika dan estetika,
maupun dalam aktivitas pengembangan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa di bidang
kesenian. Melalui seni diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kepribadiannya, agar
memiliki integritas yang tinggi terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
Kegiatan PEKSIS Pekan Seni Nasional CORIS ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan
guna memberikan wadah bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan praktis
mahasiswa dalam bidang seni, baik senisuara, senipertunjukan, seni sastra, maupun seni rupa.
Melalui kegiatan ini diharapkan paramahasiswa mampu meningkatkan dan mengembangkana
prestasi dan kreasi seninya untuk memperkaya budaya bangsa berdasarkan Bhineka Tunggal Ika.
Peksis dilaksanakan dengan 9 (Sembilan) mata tangkai.

2. Tujuan
Pelaksanaan Peksis tahun 2021 bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang seni.
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai mata tangkai lomba Peksis.
3. Meningkatkan pengalaman mahasiswa antar Perguruan Tinggi satu sama lain.

3. Sasaran
Mahasiswa Indonesia yang masih aktif di Perguruan Tinggi

4. Waktu Pelaksanaan
1. Sosialisasi : 20 September 2021
2. Pendaftaran : 30  September 2021
3. Pengiriman Karya : 1 Oktober 2021- 15 November 2021
4. Pengumuman Pemenang: 30 November 2021



5. Ketentuan Umum Peserta
1. Mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masuk berlaku.
2. Peserta membuat surat pernyataan tentang keaslian karya memakai kop surat Universitas

dengan ditandatangani oleh peserta dan pimpinan universitas. Surat ditandatangani di atas
materai Rp 10.000.

3. Peserta belum pernah juara I pada lomban lain.
4. Untuk materi video, cerpen, poster, komik, foto di unggah ke google drive (tidak di

private).
5. Video di unggah di youtube dengan dengan format MP4, 720p (HD) dan tambahkan

hastag #peksis2021 #coris #lombapeksis2021.
6. Media Pendaftaran : http://peksis.amikompurwokerto.ac.id
7. Pembayaran di lakukan ke no rekening:

BCA
1590333979
A/n Toni Anwar

BNI
1174244601
A/n Toni Anwar

BRI
007701104144507
A/n Toni Anwar

MANDIRI
1390011748518
A/n Toni Anwar

MUAMALAT
5410082112

A/n Toni Anwar

Setelah transfer silahkan konfrimasi ke no wa 085747999476

6. Bentuk Lomba

Lomba Seni yang diperlombakan terdiri atas 9 tangkai lomba yaitu:

No. Tangkai Lomba Keterangan
1 Nyanyi Tunggal Pop (Putera dan Puteri) Perorangan
2 Nyanyi Tunggal Dangdut (Putera dan Puteri) Perorangan

http://peksis.amikompurwokerto.ac.id


3 Baca Puisi (Putera dan Puteri) Perorangan
4 Monolog Perorangan
5 Seni Lukis Perorangan
6 Desain Poster Perorangan
7 Fotografi Perorangan
8 Penulisan Cerpen Perorangan
9 Komik Strip Perorangan



1. LOMBA LAGU POP

Ketentuan Lomba
a. Lagu yang dinyanyikan peserta adalah lagu-lagu yang telah ditentukan oleh Panitia

Lomba.
b. Setiap peserta hanya menyanyikan 1 lagu.
c. Durasi lagu yang dinyanyikan maksimal 3 menit dalam bentuk live performance

diringi oleh satu alat musik atau lebih, dan direkam dalam bentuk video.
d. Sebelum menyanyikan lagu, tiap peserta wajib memperkenalkan diri:
a) Nama :
b) Asal Daerah :
e. Kualitas audio dan visual dipersiapkan semaksimal mungkin.
f. Perekaman penampilan peserta sekali jalan dengan posisi tampak muka (dari

depan) ukuran pas photo (kepala sampai perut).
g. Tidak boleh ada tindakan editing (baik secara audio maupun visual) dalam video

penampilan peserta.

Lagu Peserta Putra
1. Sekali ini saja - Glenn F
2. Cinta Karena Cinta - Judika
3. Aku Lelakimu - Virzha
4. Hanya Rindu - Andmesh
5. Melukis Senja - Budi Doremi
6. Payung Teduh - Akad

Lagu Peserta Putri
1. Sebuah Rasa - Agnez Mo
2. Terlanjur Mencinta - Lyodra/Tiara/ Ziva
3. Aku Percaya Pilihanku - Kotak
4. Kamu dan kenangan - Maudy Ayunda
5. Yura Yunita - Merakit
6. Harusnya Kau Pilih Aku - Tery



2. LOMBA LAGU DANGDUT
Ketentuan Khusus Perlombaan

Lomba Nyanyi Tunggal Dangdut:
Bentuk Penyajian:

(a)  Nyanyi Tunggal (Solo)
(b) Peserta lomba terdiri atas:

a.Tunggal Putra
b.Tunggal Putri

Lagu dan Penyajian
Setiap peserta membawakan lagu yang telah dipersiapkan/dilatih sesuai dengan ketentuan

lomba.

Waktu (Durasi Penyajian Lagu)
Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi original
dari lagu wajib yang dinyanyikan. Waktu yang dianjurkan minimum 4 menit maksimum
6 menit.

Arransemen Musik
Diperbolehkan mengaransemen musik atau midi musik, tetapi tidak boleh merubah
keaslian dari lagu yang original. Nada dasar boleh diubah sesuai dengan kemampuan
peserta. Genre musik yang dibawakan tidak boleh keluar dari Genre Dangdut Klasik.
Misalnya, beat dangdut diubah menjadi koplo, dan diperbolehkan mengambil karaoke
dari youtube.

Video
Video diharuskan posisi Center (Tengah) tidak boleh diubah atau diedit.

Kostum
Disarankan kostum sesuaikan dengan karakter lagu.

Kriteria Penilaian
Hal – hal yang akan dinilai oleh Tim Juri adalah:
a) Teknik : Dinamika, Tempo, Intonasi, Improvisasi, Penjiwaan (Rasa),
b)  Penampilan : Kostum, Koreografi, Atitude

Judul Lagu
Wanita
1. Madu Tuba - Inul D
2. Sayang - Via Vallen



3. Mikirin Kamu - Ayu Ting ting
4. Pujaan Hati - Fitri Karlina
5. Undangan Mantan - Siti Badriah
6. Jaran Goyang - Nella K

Pria
1. Madu - Juan Rahman
2. Bunga Surgawi - Danang
3. Pemenang Hati - Ical
4. Seperti Mati Lampu - Nassar
5. Haruskan Berakhir - Ridho Roma
6. Pejuang dan Doa - Ridho Roma
NOTE

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan: Hal yang Diperbolehkan:
- Merubah aransemen musik original
- Vokal tidak boleh di auto tune
- Dilarang keras melakakukan lypsinc

- Vokal boleh di mixing dan diberi delay / reverb
- Diperbolehkan meng-improvisasi vokal

Kriteria Penilaian
No Kriteria Bobot Nilai
1 Materi Suara 30 %
2 Teknik 30 %
3 Ekspresi/Interpretasi 20 %
4 Penampilan 20 %



3. LOMBA BACA PUISI

Ketentuan Lomba
a. Pengambilan gambar menampilkan seluruh tubuh pembaca dengan pakaian yang sopan.
b. Tiap peserta harus membawakan 1 puisi yang disediakan panitia.
c. Seluruh penampilan baca puisi tidak diperkenankan diiringi ilustrasi suara atau musik

apapun.
d. Video baca puisi tiap peserta harus dalam sekali pengambilan gambar, tidak boleh diedit,

di-dubbing, dan teknik lain di dalam studio
e. Tiap peserta mengirimkan penampilannya dengan gambar dan suara yang jelas, dalam
f. bentuk file video mp4 kepada Panitia.
g. Durasi seluruh rekaman penampilan pembacaan puisi maksimal 7 menit.
h. Nama peserta, judul puisi, dan asal perguruan tinggi ditulis pada keterangan awal

rekaman video.
Kriteria Penilaian

a. Interpretasi
b. Penghayatan

c. Vokal
d. Penampilan

Daftar Judul Puisi Peksiminas
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. Aku Berikan karya Abdul Hadi WM
7. Walau karya Sutardji Calzoum Bachri
8. Sebuah Jaket Berlumur Darah Karya Taufiq Ismail
9. Ibu karya D. Zawawi Imron
10.Datanglah Ke Negeriku karya Jose Rizal Manua
11.Le Nausee karya Acep Zamzam Nor
12.Pandemi karya Ahmadun Yosi Herfanda

Penilaian
No Kriteria Bobot Nilai
1 Penafsiran/ Interpretasi 30 %
2 Penghayatan 30 %
3 Vocal 25 %
4 Penampilan 15 %



LOMBA MONOLOG

Panitia menentukan 10 (sepuluh) judul Naskah Monolog pilihan, yaitu;

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

Gaya pementasan bebas.
Kostum pementasan bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika budaya bangsa Indonesia.
Ketentuan Umum:
a. Jumlah pemain 1 orang
b. Pemain peserta memilih salah satu dari 10 naskah monolog yang sudah dipilih panitia.
c. Durasi pertunjukan maksimal 12 menit
d. Tempat pertunjukan bebas
e. Perlengkapan pertunjukan (set dan prop) disesuaikan dengan interpretasi naskah
f. Boleh menggunakan Ilustrasi music dengan tetap memperhatikan HAKI
g. Dalam persiapan produksi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan
h. Video dokumentasi pertunjukan dibuat dalam sekali pengambilan dan dengan kualitas gambar

yang bagus
i. Karya baru yang dipersiapkan untuk PEKSIS
j. Kriteria penilaian
- Keaktoran (penghayatan, vokal, kelenturan komunikatif, dan kerjasama)
- Penyutradaraan (interpretasi naskah dan keutuhan konsep)
- Tata ruang sesuai dengan interpretasi naskah

No Kriteria Bobot Nilai

1 Seni peran (penghayatan,vokal, kelenturan,
komunikatif, dan kerjasama)

60 %

2 Penyutradaraan (interprestasi naskah dan kesatuan/
keutuhan)

20 %

3 Penataan artistik (tata pentas, tata cahaya , tata suara,
tata rias dan busana)

20 %



LOMBA LUKIS

Ketentuan Umum
1. Peserta wajib mengikuti technical meeting yang waktunya akan diumumkan.
2. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, namun hak cipta akan menjadi milik

pembuat karya.
3. Karya diunggah di unggah ke google drive (tidak di private), resolusi minimal 300dpi

dengan format PNG akan dicetak oleh panitia.
4. Peserta lomba melampirkan nama, perguruan tinggi, judul karya, media yang dipakai,

ukuran karya dan deskripsi pendek tentang penciptaan karya.

Ketentuan Khusus
1. Tema bebas
2. Materi karya dibuat di atas kanvas dengan ukuran (pilhan 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.

No Kriteria Bobot Nilai
1 Ide dan konseptual 20 %
2 Pengelolaan elemen visual 50 %
3 Penguasaan teknis 30 %



LOMBA DESAIN POSTER

Tema lomba desain poster:
“Generasi Milenial Siap Menghadapi Era Industri 5.0”

Ketentuan lomba desain poster adalah sebagai berikut:
a. Karya harus dibuat dengan menggunakan komputer, boleh menggabungkan karya

foto (scanning) dengan teks;
b. Komputer disediakan oleh peserta dengan sistem operasi Windows dengan software
desain grafis yang tersedia (Freehand, Coreldraw, Photoshop, Illustrator, dan Indesign);

c. Karya diserahkan dalam bentuk softcopy dengan 2 ukuran yang berbeda:
Ukuran 1: 50x70 cm, resolusi minimal 300 ppi dengan format PNG dan akan dicetak
oleh panitia.
Ukuran 2: Instagram (1080x1080 px), dengan format PNG, resolusi 72 ppi.

d. Peserta lomba melampirkan nama, perguruan tinggi, judul karya, deskripsi karya, dan
printout karya ukuran A4 (panitia menyiapkan printer dan kertas untuk pencetakan;

e. Karya tidak mengandung unsur SARA, provokatif, dan yang menyesatkan;
f. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting;
g. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap milik pembuat

karya;

Indikator Penilaian Poster, sebagai berikut:

Penilaian
No Indikator Kriteria Bobot Nilai

1 Orisinalitas
1. Ide yang bersifat Asli
2. Belum pernah dipublikasikan
3. Tidak ada plagiarisme

20 %

2 Kessesuaian Tema
1. Ruang Lingkup kampanye positif (preventif,

promotive, kuratif, persuasive, dan lainnya)
2. Kedalam eksplorasi
3. Faktual

30 %

3 Visualisasi

1. Komposisi konten dan gambar (keteerbacaan
dan warna)

2. Daya Tarik (penggunaan symbol, gambar, dan
lainnya)

3. Estetika

30 %

4 Manfaat
1. Edukatif
2. Memberikan nilai/value (Bahasa, kata-kata

yang bijak
20%



LOMBA FOTOGRAFI

Ketentuan Khusus
a. Lomba fotografi ini terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kategori Realita dan kategori

Kreatif
b. Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengirimkan dua perwakilan karya dalam

golongan masing-masing, yang terdiri atas satu karya untuk kategori Realita dan satu
karya untuk kategori Kreatif.

c. Lomba fotografi ini dilaksanakan dengan menggunakan kamera analog dan digital,
kecuali kamera yang terpadu di dalam telepon genggam. Bebas menggunakan segala
macam merk kamera.

d. Editing hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan konversi foto
berwarna menjadi hitam putih hanya untuk kategori Realita. Foto montage dan kolage
dilarang penggunaannya.

e. Tema disampaikan pada saat technical meeting
f. Peserta mengunggah hasil karyanya dalam bentuk file jpeg (sisi terpendek 2000 pixel) di

unggah ke google drive (tidak di private).
g. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta lengkap dengan akreditasi hanya untuk

kepentingan Peksiminas. Hak cipta tetap menjadi milik pembuat karya.

Kriteria Penilaian
a. Kategori Realita:
1. Konten/muatan sesuai pesan dalam tema
2. Teknik, orisinalitas, dan tingkat kesulitan
3. Caption/deskripsi karya

b. Kategori Kreatif
1. Ide dan konsep
2. Pesan dan estetika
3. Orisinalitas dan pernyataan karya
- Seluruh nominator dan pemenang akan dipamerkan secara virtual melalui situs

panitia. Seluruh hasil foto merupakan tanggung jawab dari peserta, termasuk
penggunaan model/ properti dan/atau model.

- Foto merupakan karya asli, orisinalitas fotografer bukan meniru/menjiplak karya
orang lain.

- Panitia berhak mendiskualifikasi peserta bila terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria di
atas.

No Indikator Kriteria Bobot Nilai

1
Realita
(documenter jurnalistik)

Konten : sesuai dengan tema 50 %
Tingkat kesulitan 30 %
Caption (Caption adalah Judul, dengan
keterangan maximum 25 kata)

20 %

Ide dan konsep estetika 50 %



2 Kreatif (artistik dan
personal)

Orisinalitas 30 %
Pernyataan Karya
(Pernyataan Karya [artist statement],
adalah Judul dengan keterangan maximum
70 kata)

20 %

Pemotretan dilakukan dalam kurun waktu 3 hari. Waktu dan tempat ditentukan
Panitia



LOMBA PENULISAN CERPEN
Ketentuan Umum

1) Naskah tidak mengandung unsur SARA.
2) 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.
4) Kriteria penilaian cerpen:
- Otentisitas dan kesegaran pengungkapan bahasa
- Kemampuan mengolah tema, karakter, dan membangun konflik
- Keutuhan, impresi, dan keselarasan seluruh cerita.

Penilaian
No Kriteria Bobot Nilai
1 Otentisitas dan Kesegaran pengungkatan Bahasa 30 %

2 Kemampuan mengolah tema, karakter dan
membangun konflik 40 %

3 Keutuhan, impresi, dan keselarasan seluruh cerita 30 %



LOMBA KOMIK STRIP

Ketentuan
a. Tema disampaikan pada saat technical meeting
b. Karya Komik Strip dikerjakan dan dibuat langsung setelah technical meeting

pada lokasi masing-masing, dalam waktu yang serentak.
c. Menggunakan kertas karton putih dengan ukuran 40x 60 cm (boleh vertikal atau

horisontal).
d. Komik dibuat minimal 2 (dua) panel.
e. Teknik gambar bebas.
f. Konten komik tidak mengandung unsur SARA dan/atau ujaran kebencian.
g. Media gambar (alat dan bahan) bebas, disiapkan oleh masing-masing peserta,

bisa hitam putih atau berwarna.
h. File hasil karya difoto dan diunggah di unggah ke google drive (tidak di private).
i. Semua karya pemenang menjadi arsip/dokumen panitia.
j. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting khusus untuk lomba masa

pandemi juri/ panitia akan menjelaskan kebutuhan untuk proses video online,
seperti posisi kamera dll.

Kriteria Penilaian
a. Kesesuaian karya dengan tema
b. Komunikatif
c. Penguasaan Teknik visualisasi
d. Keunikan dan orisinalitas karya

Penilaian
No Kriteria Bobot Nilai
1 Kesesuaian dengan tema 25 %

2 Tehnik sekuensial (tehnik penyusunan panel yang
komunikatif, kreatif dan memiliki kebaruan)

25 %

3 Cerita (storyline, alur, dialog) 25 %
4 Gambar (skill menggambar) 25 %


